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ÖZET 

 

Globalleşmenin etkisiyle giderek artan rekabet koşullarında işletmeler varlıklarını 

devam ettirebilmek, faaliyetlerini etkin ve verimli yürütebilmek ve bunların 

sonucunda sürdürülebilir bir değer elde etmek isterler. Bu amaçlar doğrultusunda 

işletmelerde yönetim biriminin üzerine düşen sorumluluk büyük bir önem arz 

etmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için yönetim birimleri tarafından iç 

denetim ve iç kontrol uygulamalarından elde edilen çıktılar incelemeli ve bu 

çıktılarla işletmeye değer katacak yönetim anlayışına ulaşılabilecek gerekli alt 

yapılar oluşturmalı ve güncellenmelidir. 

 

İç kontrol ve iç denetim uygulamaları geçmişten günümüze gelene kadar birçok 

gelişim göstermiş ve günümüzde neredeyse kurumsal yönetim anlayışının bir parçası 

haline gelmiştir. Bununla birlikte gerekli teknolojik alt yapılar sayesinde sürekli 

denetim yapılması mümkün kılınmış ve bu gelişmeleri takip eden işletmelerin diğer 

işletmelerden daha farklı bir katma değer yarattığı tespit edilmiştir. 

 

Çalışmamızda iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin daha önceden yapılmış olan 

tanımları ve önemleri anlatılmış ve bu sistemlerin yönetim fonksiyonun etkinliğini 

belirlemedeki rolü incelenmiştir. Bu bağlamda Gaziantep, Kahramanmaraş ve 

Malatya illerindeki işletmeler üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çıktıları 

SPPS programı kullanılarak istatistiksel olarak incelenmiştir. İstatistiksel veriler iç 

kontrol ve iç denetim faaliyetleri konusunda şirketlerin yeterli bilgiye sahip olduğu 

göstermiştir. Ancak şirketlerin iç kontrol konusundaki çabaları ve farkındalıklarının 

iç denetim alanında iç kontrol alanına göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda iç kontrol ve iç denetim uygulamalarının yönetimin etkinliği üzerindeki 

etkisi konusunda da farkındalıklarının olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, İç  Denetim, Kurumsal Yönetim, Sürekli Denetim, 

Katma Değerli Denetim 
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ABSTRACT 

 

In the increasingly competitive conditions under the influence of globalization, 

businesses want to maintain their assets, operate their activities efficiently and 

productivity, and achieve a sustainable value resulting from them. 

 

In line with these objectives, the burden on the management unit is of great 

importance in enterprises. In order to achieve these objectives, management activities 

should examine the outputs obtained from internal audit and internal control 

applications and establish the necessary infrastructure in order to achieve the 

management understanding that will add value to the company with these outputs, 

should update and adapt to change.  

 

Internal control and internal audit practices have developed from past to present and 

have become almost a part of corporate governance understanding. However, due to 

the necessary technological infrastructure, continuous supervision has been made 

possible and it has been determined that the enterprises that have been seeking these 

developments have created a different value added than the other enterprises. 

 

In this study, the definition and importance of internal control and internal control 

systems were determined and the role of these systems in determining the 

effectiveness of management function was investigated. In this context, a survey was 

carried out on the enterprises in Gaziantep, Kahramanmaraş and Malatya. The results 

of the questionnaires were analyzed statistically using the SPSS program. Statistical 

data have shown that companies have sufficient knowledge of internal control and 

internal audit activities. However, the efforts and awareness of the companies 

regarding internal control have been less determined in internal control. At the same 

time, they have been aware of the impact of internal control and internal audit 

practices on the effectiveness of management. 

 

Keywords: Internal Auditing, Internal Control, Efficiency, Corporate Governance, 

Continuous Auditing, Value-added Auditing 
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GİRİŞ 

 

Küreselleşmeyle beraber uluslararası pazarda rekabet içerisinde olan 

işletmeler varlıklarını sürdürebilmek, hedeflerine ulaşabilmek, etkin ve verimli 

faaliyetler gerçekleştirmek, teknolojiyi takip edebilmek ve karşılaşılan riskleri 

fırsatlara çevirebilmek için birçok değişime ve gelişime ayak uydurmak zorundadır. 

Bu değişim içerisinde en büyük yük işletmeler içerisindeki yönetim departmanına ait 

olmaktadır. 

Yönetim departmanları kendilerine düşen bu önemli rolü üstlenebilmek için 

öncelikle işletmeler içerisinde etkin şekilde işleyen bir iç kontrol sistemini 

oluşturmalı, iç denetim birimleri ile iç kontrol sistemlerinin verimliliklerini ve 

etkinliklerini tespit edebilir hale gelmelidirler. Bunları yaparken kurumsal bir 

yönetim anlayışına sahip olmaları gerçeğini unutmadan geçmişe ait verilerle yapılan 

denetim anlayışına da sahip çıkmalılar ve teknolojiden bağımsız bir denetim 

anlayışından vazgeçerek sürekli denetim sağlayabilecek teknolojilerin işletme 

içerisinde var olması konusunda hassasiyet göstermelidirler. Bu süreçlerin 

gerçekleştirilmesi şirketlere sürdürülebilirliklerini sağlamanın yanında rekabete ayak 

uydurmalarını sağlayacak bir katma değer sunmuş olacaktır. 

İşletmelerde var olan iç kontrol ve iç denetim sistemleri birbirlerinden ayrı 

düşünülemeyecekleri gibi birinin eksikliği diğerinin çalışmasını önemli ölçüde 

negatif yönde etkileyecektir. Çünkü iç kontrol sistemleri aslında risklerin önceden 

tespitini sağlayarak işletmeye büyük bir fayda sağlarken iç denetim sistemleri ise iç 

kontrolün gerçekleştirmesi beklenen amaçları ne ölçüde gerçekleştirdiği ve 

gerçekleştiremediği konusunda yönetim birimlerine bilgi akışı sağlayacaktır. Elbette 

ki bu iki sistem kurumsal yönetim anlayışının olmadığı yerlerde çalışamayacak ve 

sonucunda işletmeye bir değer yaratamayacaktır.  

Bununla birlikte iç kontrol ve iç denetim sistemi işletmelerde birlikte var 

oldukları gibi etkin de çalışmalıdırlar. Ancak etkin şekilde çalışan iç kontrol sistemi 
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öncelikle muhasebe departmanı olmak üzere diğer tüm departmanların işlerini 

kolaylaştırıp yönetim birimlerine doğru bilgiyi tam olarak en kısa sürede 

ulaştıracaktır. Bu da işletmede yönetim birimlerinin işlerini çok kolaylaştıracak bir 

avantaj olmakla kalmayıp etkin bir iç kontrol sayesinde işletmede ki tüm 

çalışanlarında daha aktif çalışmasına neden olacaktır. Bununla beraber geleceğe 

yönelik adımlarda da iç kontrolün etkinliğinin yönetim departmanına sayısız yardımı 

dokunacaktır. 

Etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için öncelikle bakılması 

gereken nokta, etkin bir kurumsal yönetimin varlığıdır. Etkin bir kurumsal yönetimin 

varlığı ise etkin bir iç denetimin varlığına ihtiyaç duyacaktır. Etkin bir iç denetim 

işletmede iç kontrol biriminin gözden kaçırabileceği en küçük durumların bile 

tespitinde önemli bir rol oynamakla kalmayacak aynı zamanda iç kontrol sisteminin 

etkili ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. Yani iç denetim ve iç kontrol ancak 

birlikte etkin bir şekilde var olduklarında yönetim birimlerinin de etkinliklerini 

artırmaları konusunda büyük bir avantaj sağlayacaklardır. Yönetim birimlerinin 

etkinliği üzerinde büyük bir destek olarak var olan iç denetim ve iç kontrol sistemine 

sahip olan işletmeler rakiplerine karşı sürekli bir adım önde olacaklardır.  

Bu çalışmada iç kontrol ve iç denetim sistemleri hakkındaki şirket 

yöneticilerinin farkındalıkları ve bu sistemlerin yönetim biriminin etkinliğine kattığı 

değer incelenmiştir. Tez çalışmasının amacı tüm ilgililere bilgi sağlayarak yardımcı 

olmaktır. 

Tez çalışmamız dört bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde iç kontrol 

sisteminin tarihi, önemi, amaçları, özellikler, unsurları ve iç kontrol sitemine ait 

düzenlemelere yer verilmektedir. 

İkinci bölümde iç denetim sisteminin tarihi, unsurları, ihtiyaç duyulma 

nedenleri, türleri, yararları, süreci, iç denetim alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, 

iç denetimin dış denetimle ilişkisi ve iç denetim sistemine ilişkin düzenlemelere yer 

verilmiştir. 
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Üçüncü bölümde iç kontrolün şirketlerdeki etkinliği iç denetimin şirketlerdeki 

etkinliği, iç kontrol ve iç denetimin şirketlerde katma değer yaratması rolüne yer 

verilmiştir. 

Dördüncü bölüm olan son bölümümüzde iç denetim, iç kontrol ve yönetimin 

etkinliği üzerine bir anket çalışması hazırlanarak şirket yöneticilerine yapılan 

uygulamanın istatistiksel verileri analiz edilerek yorumlanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İÇ KONTROL SİSTEMİ 

 

1.1. İç Kontrol Kavramı  

Genel anlamda kontrol, bir örgütün, olayın, faaliyetin veya işlemin amacına 

ulaşabilme gücünü ifade eder (Yılancı, 2013). Bir işlemin yapılması esnasında 

işlemin doğru ve düzenli bir şekilde kayıtlara alınmasının gözlemi ve varsa hata ve 

hileleri düzeltmesini sağlama işlemidir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 385).  Bir başka 

tanımda kontrol, bir bireyin, bir kurumun ve bir konunun üzerinde egemenlik 

kurmayı ve onu istenilen yöne yöneltmeyi sağlayan yöntem ve davranışlar bütünüdür 

(Yılancı, 2006: 4). Kontrol, bir karşılaştırma faaliyeti olarak adlandırılabilir. 

Gerçekleşen faaliyetlerin önceden saptanmış kurallara uygun olup olmadığının 

karşılaştırılmasıdır. Kontrol faaliyeti, mevcut ve geçmiş dönem ile ilgili gerekli 

bilgileri sağladığı gibi, gelecek dönem faaliyetleri ile ilgili de tahmin yapmaya 

olanak sağlar (Tuncay, 2011: 3). 

Denetim ve kontrol ifadeleri genel olarak aynı anlama gelecek şekilde 

kullanılmaktadır. Fakat kontrol faaliyetleri işletmede işlevlerin yürütüldüğü sırada 

yapılır ve anlık gerçekleşen işlemleri esas alır. Denetim ise geçmişte ki iş ve 

işlemleri içerir. Denetim iş ve işletmeden bağımsız olarak iş sürecinde bağımsız ve 

uzman kişiler tarafından yapılırken kontrol işletme içindeki sistemlere ve süreçlere 

ait bilgi sahibi olan işletme personelleri tarafından yapılır. Eğer bir işletmede etkili 

bir kontrol yoksa etkili bir denetimden bahsetmek doğru olmayacaktır. 

Kontrol ve denetim kavramları olması beklenen ve şuan da gerçekleşen 

faaliyetler ve durumları tespit etme konusunda benzerlik gösteriyor olmalarına 

rağmen aslında birbirlerinden farklı süreçlerdir. Her işletme kendine özgü olan ve 

bazen ayrıntılı dahi olamayan bir iç kontrol sistemine sahiptir. 

İç kontrol, işletmelere değer katmaya yönelik olarak oluşturulan uygulamalar 

bütünüdür. Etkin ve kontrol edilen risk yönetimi, işletme organizasyonunun 

amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olarak aslında 3 amaca ulaşmada işletmeyi 
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yönlendirmektedir. Bunlardan ilki güvenilir finansal raporlama ikincisi 

operasyonların etkin ve verimli gerçekleştirilmesi ve son olarak yasa ve belirlenen 

prosedürlere uygunluktur (Göçen, 2010: 110). 

İşletmelerin büyümeleri ve iç kontrol sisteminin yararlarının işletme 

yöneticileri tarafından daha çok anlaşılır olması, iç kontrolü geliştirmiştir. İç kontrol, 

yönetim işlevlerinin yerine getirilmesine aracılık eden ve onun işletilmesini sağlamak 

için işletme yönetimi tarafından kullanılan bir araç olma özelliğini taşır. Ancak, 

işletme yönetiminin yerini alamaz (Alagöz, 2008: 99). 

İşletmelerde gerçekleşen iç kontroller işletme yöneticileri tarafından kendi 

işletmeleri için tasarlanmış süreçler olmakla birlikte aynı zamanda işletme 

yöneticileri tarafından yürütülmektedirler. Bu iç kontroller iş süreçlerine göre makul 

güvence sağlamayı amaçlamalıdır. İç kontroller işletme içi tüm süreçleri, politikaları 

ve prosedürleri gözden geçiren, tahlil eden, iyileştirilmesi yönünde yön belirleyen, 

risk analizi yaparak kurumun içinde ve dışında var olan tüm paydaşlara bilgi sunarak 

yol gösteren bir işletme fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İç kontroller kurumlarda oluşturulan süreçlerin denetlenerek işletmedeki 

süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini arttıran bir sistemdir (Türedi, 2012: 35). 

Genel olarak iç kontrol sistemi, faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini, 

yönetim tarafından belirlenen politikalara uyulmasını, varlıkların korunmasını, hata 

ve hileye dayanan işlemlerin önlenmesini, muhasebe kayıtlarının eksiksiz ve 

güvenilir bir şekilde hazırlanmasını ve raporlanmasını sağlamak amacıyla 

oluşturulan işletme politikalarının bütünü olarak tanımlanmaktadır (Yurtsever, 2008: 

47). 

İşletme yönetimlerinin hata ve hileleri tespite ve önlemeye yönelik tedbirleri 

ve sistemleri tasarlamak ve bunları geliştirmek görev ve sorumlulukları vardır. 

İşletme yönetimlerinin bu görevlerine yönelik oluşturacakları sistemler, iç kontrol 

sistemi olarak ifade edilmektedir. İşletmeler etkin bir şekilde tasarlanan iç kontrol 

sistemi ile hata ve hilelerin önüne geçilebilme imkanı bulabilmektedirler (Atmaca, 

2012: 198). 
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Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu (IFAC) tarafından yapılan 

tanımlamaya göre iç kontrol sistemi, işletme varlıklarının korunması, yanlışlık, hata 

ve yolsuzlukların bulunarak önüne geçilmesi, muhasebe bilgilerinin doğru olmakla 

birlikte güvenilir olması, zamanında hazırlanmış olması, işletmedeki tüm 

faaliyetlerinin yönetim politikaları ile uyumluluğunu sağlama amacına ulaşabilmek 

için işletmedeki  faaliyetlerin düzenlenerek etkin bir şekilde yürümesini sağlayarak 

işletme yönetimi tarafından kabul edilen politika ve prosedürlerden oluşur (Kepekçi, 

2004: 64). 

İç kontrol sisteminin işlevini bazı yazarlar hem işçi hataları hem de finansal 

rapor hilelerini önlemek için yönetim tarafından alınan önlemler olarak tanımlarken: 

diğerleri de iç kontrolün hataların önlenmesindeki önemini kabul eder, üretim ve 

diğer süreçlerde kontrol sağlamada da eşit rolü olduğuna inanırlar (Kurt ve 

Whittington, 1997: 269). 

Yöneticinin bakış açısından, iç kontrol sistemi yardımcı görevindedir. 

Yönetim, işletmenin varlık ve kayıtları üzerinde yeterli kontrollerin var olduğu 

makul bir güvence sağlayan kontrolleri sürdürmek zorundadır. Denetçinin bakış 

açısından iç kontrol sisteminin önemi çalışma alanı standartlarından İkincisi 

tarafından ortaya konmuştur: İç kontrol sisteminin yeterince anlaşılması denetimi 

planlamayı ve uygulanacak testlerin yapısı, zamanı ve miktarını belirlemeyi 

sağlayacaktır (Messier, 1997: 188). 

İç kontrol sistemi işletmede faaliyetlerin yürütüldüğü süreçlerde yerleşmiştir 

ve kurum kültürünü şekillendirir. Ayrıca iç kontrol sistemi, içsel veya dışsal faktörler 

nedeniyle sürekli değişen risklere karşı hemen tedbir alabilme yeteneğine sahip 

olmalı, meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık ya da zayıflığın, uygulanması 

gereken düzeltici önlemleri kapsayacak şekilde işletme yönetimine rapor edilmesini 

sağlayan mekanizmaları kullanmalıdır (Saltık, 2007: 6). 

Güçlü bir iç kontrole sahip işletmelerde denetim kapsamı daha dar tutulur, 

denetim süresi kısalır, denetimde daha az personelden yararlanılır ve daha az sayıda 

kanıtla yetinilir. Bunun tersi durumda ise denetim riski ve maliyeti artacaktır. Güçlü 
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bir iç kontrol sistemi denetçinin işini kolaylaştır ancak, bağımsız denetime olan 

gereksinimi ortadan kaldırmaz (Hüner, 2014: 30). 

1.2. İç Kontrol Sisteminin Tarihi Gelişimi  

İç Kontrol faaliyeti ilk dönemlerde genel olarak firma içi hile ve 

usulsüzlüklerin tespitine yönelik kurgulanmış, 1850’lerden sonra ise gelişen 

ihtiyaçlar doğrultusunda finansal tabloların denetim sürecinde kurumların bir iç 

uygulaması olarak gelişmiştir. 1900’lerden sonrası ise, genel anlamda ABD 

tecrübelerden yararlanılmıştır. İç Kontrol alanında yapılan düzenlemeler genel olarak 

yaşanan sorunlara karşı çözüm olarak ve güncel ihtiyaçlara cevap olmuştur (Özbek, 

2012: 389). 

İç kontrol ile ilgili belirtilere çok eski zamanlarda rastlanmasına rağmen iç 

kontrole ilişkin temel düşünceler, 1940’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) kamu muhasebesi ve iç denetim alanında faaliyet gösteren kuruluşların 

yayınlarında tespit edilmiştir. Bu yayınlar; iç kontrolün tanımına, unsurlarına ve iç 

kontrolü değerlendirme yöntemleriyle ilgili kavramlara yer vermiştir (Saltık, 2007: 

9). 

İç kontrolle ilgili ilk kapsamlı araştırma 1949 yılında yapılmıştır. Denetim 

Yordamların Komitesinin yayınladığı özel raporda iç kontrol şu şekilde 

tanımlanmıştır (Güredin, 2007: 316). 

İç kontrol sistemleri, işletmelerin varlıklarını ve kaynaklarını koruyarak ve 

muhasebe bilgilerine ait güvenilirliklerini araştırarak işletmede sürdürülen 

faaliyetlerin verimliliğini artırıp ve işletmede oluşturulmuş yönetim politikalarının 

önemini ortaya koyacaktır. Bu açıdan bakıldığında aslında iç kontrol sisteminin 

sadece muhasebe ve finansal bölümlerin işlevleriyle ilgili olmadığı işletme içindeki 

bütün bölümlerle ilişki bir sürecin birleşimi olduğu görülmektedir. 

İç kontrolün tarihsel gelişiminde yer alan diğer bir çalışma ise İç Denetçiler 

Enstitüsü’nün yayınladığı rapordur. İç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal 

Auditors – IIA) tarafından 1978 yılında yayımlanmış olan ‘‘ İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları’’ adlı raporun içeriğinde iç kontrol sistemi geniş bir şekilde 
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ele alınmıştır. Bu raporda iç denetim süreçlerinin uygulandığı faaliyetlerin, örgütün 

ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin, yeterliliğinin değerlendirilmesi ve 

denetlenmesinden oluştuğu belirtilmektedir. (Uzay, 1999: 7) 

ABD’de 1970’li yılların sonlarında başlayarak 1980’li yıllarda da gittikçe 

artış gösteren hileli finansal raporlamalar nedeniyle oluşturulan Hileli Finansal 

Raporlama Ulusal Komisyonu (National Commission on Fradulent Financial 

Reporting - The Treadway Commission), iç kontrol kavramının hileli finansal 

raporlama üzerindeki büyük öneminden dolayı bu kavramı yeniden düzenlenmeye 

gerek duymuşlardır. Bunun üzerine bu komisyona ait çalışmalar, ilgililerin 

dikkatlerinin yeniden iç kontrole çevrilmesini sağlamış ve iç kontrol  kavramsal 

olarak tekrardan düzenlenmiştir. Bu amaçla “Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission” (COSO) 

oluşturulmuştur. (http://www.icdenetimmerkezi.com/Home/TemelBilgiler)  

 

  Bu komite, uzun ve sistematik bir çalışma sürecinden sonra 1992 yılında “İç 

Kontrol – Bütünleştirilmiş Yapı (Internal Control – Integrated Framework)” isimli 

bir rapor yayınlamıştır. Bu rapor ile iç kontrolün temel kriterlerini ortaya koyan bir 

model geliştirilmiştir. Bu çalışmanın ismi “Integrated Framework” olmasına rağmen, 

daha çok komisyonun ismi ile yani “COSO Raporu” olarak 

anılmaktadır. (http://www.icdenetimmerkezi.com/Home/TemelBilgiler) 

COSO Raporunda İç Kontrol; "Organizasyonların yönetim kurulu, 

yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğin ve 

verimliliğin, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere 

uygunluğun elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir 

süreçtir." şeklinde bir tanımlamaya gidilmiştir (Yılancı, 2006: 28). 

COSO tarafından iç kontrol kavramı geliştirilmiş, iç kontrolün unsurları 

sayılmıştır. COSO modeli dışında diğer ülkeler tarafından uygulanan farklı iç kontrol 

modelleri de vardır. Kanada’da CoCo, İngiltere’de Turnbull Report, Güney 

Afrika’da King Report, Fransa’da Vienot Report gibi iç kontrol yöntem ve 

prosedürleri hakkında çalışmalar yapılmıştır. İç kontrolün tanımlanması, 
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raporlanması, geliştirilmesi alanlarında COBIT, SAC, SAS55, SAS78 gibi başka 

yaklaşımlar da vardır (Uzunay, 2007: 2). 

1.3. İç Kontrol Sisteminin Önemi 

İşletmelerin büyümesi aslında iş hacimlerinin büyüdüğünü yani faaliyetlerinin 

daha yoğun ve karmaşık hale geldiğinin göstergesidir. Bu durumda işletme 

yöneticilerinin üzerine düşen yük artacak ve kontrol etme olanakları azalacaktır. 

İşletmenin bu olumsuz durumu lehine çevirmesinin en doğru şekli etkin çalışan bir iç 

kontrol sistemini kendi işletmesinde uygulanabilir hale getirmektir. 

Etkin bir İç Kontrol Sistemi, belirli bir büyüklüğe ulaşmış işletmeler 

açısından büyük önem taşır. Büyüme faaliyeti işletme açısından faaliyetlerin etkin bir 

şekilde kontrol edilmesinin gerekliliğini de gündeme getirecektir (Aksoy, 2005: 139).  

İç kontrol sistemi, rasyonel şekilde organize olmuş muhasebe sisteminin içinde yer 

alabilecek hatalı ve hileli işlemlerin önüne geçmek veya bu işlemlerin ortaya çıkma 

ihtimaline karşı alınacak önlemlerdir. 

İç kontrol asla işletmenin diğer faaliyetlerinden bağımsız değildir. İç kontrol 

işletmenin her seviyesindeki yönetim faaliyetlerinde yer alan ve yönetim fonksiyonu 

ile bir arada çalışan bir süreçtir. Başarılı olmasını beklediğimiz iç kontrol sistemi 

aslında işletme yöneticilerinin bu süreci çok iyi planlama, yönetme ve yürütme 

yeteneklerine bağlıdır.  

Bir organizasyonda iç kontrol sistemi ilk olarak mali tabloların güvenirliğini 

ve anlaşılabilir olmasını hedefler, verimliliğin artırılıp geliştirilmesine destek olur. İç 

kontrol sistemi ne kadar iyi belirlenip hayata geçirilirse geçirilsin, işletme hedeflerine 

ulaşma konusunda yöneticilere sadece yönetimsel ve muhasebe kontrolleri ile belirli 

bir kabul edilebilir güvence sağlamayı hedefler (Dabbaoğlu, 2007: 162). 

İşletmeler rekabet faktörüyle beraber küreselleşen pazarlarda ekonomik 

ilişkilerle başa çıkabilmek için iç kontrol sistemleri kurarlar. Bu şekilde 

sürekliliklerini korumakla birlikte muhasebe sistemindeki işlemlerin ve kayıtların 

güvende olmasını sağlarlar. İşletme yöneticileri işletmenin sürekliliğini 

koruyabilmek amacıyla hem finansal hem de finansal olmayan faaliyetlerin 
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sonuçlarına ihtiyaç duyarlar. Ortaya çıkan sonuçlardan elde edilen veriler ile 

işletmenin faaliyetlerini ve performansını inceleyerek nasıl bir iç kontrol sistemi ile 

başarılı olabileceklerinin çalışmalarını yaparlar. 

İşletmelerdeki iç kontrol sistemleri; belirlenen standartlardan sapmaların 

istenmeyen seviyede olduğu zamanlarda faaliyete sapmaları, tekrar standartların 

istenilen seviyeye ulaştırmayı hedefleyen mekanizmalar bütünü olarak ifade 

edilebilir (Yılancı, 2006: 14).   

İç kontrol sistemi yönetimin bir parçası olup, bir yönetim aracı ve kontrol 

işlevidir. Tek bir faaliyet ya da tek bir olaydan ibaret olmayıp, kurumun 

faaliyetlerinin içine nüfuz eden bir dizi eylem bütünüdür. Bu eylemler kurumun 

faaliyetleri süresince devamlılık gösterirler (Akyel, 2010: 95). 

İşletmede iç kontrol sistemi sadece muhasebe departmanı çalışanları 

tarafından değil işletmedeki her departmanda çalışan personelin anlaması, 

benimsemesi ve kendine düşen sorumlulukların farkında olması ile anlam 

kazanacaktır. İç kontrol sisteminin aslında bir evrak süreçlerinin kontrolü olmadığını 

her personelin kendisine düşen çok farklı rollerin olduğunu ve bu rollerin o kişiler 

tarafından gerçekleştirilmesi durumunda iç kontrol sistemlerinin doğru bir süreci 

yürüttüğü iddia edilebilir.  

Önceleri iç kontrol, büyük ölçüde bağımsız denetçilerin yaptıkları denetim 

işinin işletmelerin iç kontrol yapılarını inceleme ve elden geçirmesi esasına 

dayandığının anlaşılması üzerine iç kontrole olan ilgi artmıştır (Yılancı, 2006:13 ).  

İç kontrol aslında sadece bağımsız denetçiler açısından finansal denetimlerin 

yapıldığı bir sistem olmaktan çıkmış olup, işletme yöneticilerinin riskleri yönetme ve 

hedefleri gerçekleştirme konusunda birçok açıdan yararlandığı bir sistem olarak 

gelişim göstermiştir. 
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1.4. İç Kontrol Sisteminin Amaçları 

Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu (International Federation of 

Accountant-IFAC)’ na göre iç kontrol sisteminin amaçları şu şekilde 

gösterilmektedir (International Federation of Accountant [IFAC], 2012):  

 İşletme faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek,  

 İşletmenin iç ve dış kullanıcılarına zamanında ve yararlı bilgi aktarımında 

bulunmak,  

 Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak,  

 İşletmenin kaynaklarını korumak ve  

 İşletmenini bilgi sisteminin gizliliği ve güvenirliliğini sağlamaktır.  

İç kontrol işletmeyi belirlenen hedeflerine ulaştırmak için tasarlanır. Kontrol 

tanımındaki en önemli unsur amaçtır. Her işletmenin belirlenmiş amaçları vardır. İç 

kontrol işletmenin belirlenen amaçlarına ulaşmasını gerçekleştirmek üzere 

oluşturulur.  İç kontrol belirlenmiş yöntemlerle, işletmenin amaçlarına ulaşmadaki 

yeterliliğini değerleme kolaylığı sağlar (Yılancı, Yıldız ve Kiracı, 2013: 72). 

İç kontrol sistemi oluşturmak isteyen işletme yönetimi önce işletmenin 

finansal ve muhasebe riskleri belirlemelidir. Daha sonra bu riskleri bertaraf etmek ve 

riskin derecesi azaltmak için yol ve yöntemler belirleyip ilgili işletme personeline 

iletilip benimsenmesini sağlamalıdır (Kepekçi, 1996: 55). 

İç Kontrol özetle; kaynakların verimli ve etkin kullanılması, işlemlerin 

işletme içi ve dışı mevzuata uygunluğu, işletme faaliyetlerini etik ilkelere uygun 

yürütmek, hesap ve kayıt düzeninin güvence altına alınması, işletme faaliyetleri 

hakkında güvenilir bilgi, işletmenin varlıklarını korumak, yolsuzluk hata ve 

usulsüzlükleri önlemek, işletme amaçlarının gerçekleşmesi için makul bir güvence 

sağlamaktır. (Topuz, 2007: 53) 

Yönetim tarafından oluşturulan iç kontrol yapısının işletme için öncelikle 

yani ilk olarak işletmeye yararlı olması hedeflenerek oluşturulmalıdır. İç kontrol 

sisteminin amaçları detaylı olarak ele alınırsa, iç kontrol sisteminin amaçlarını genel 

amaçlar ve özel amaçlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. 
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1.4.1. İç Kontrol Sisteminin Genel Amaçları  

Kontrol amaçları, denetim amaçlarının farklıdır. Denetimin amacı, kontrol 

hedeflerinin yeterli seviyede olup olmadığını ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını 

değerlemeyi içerir. İç kontrol amaçları aynı zamanda işletme yönetiminin de 

amaçlarını içerir. Aslında, iç kontrol hedeflerinin doğru ve isabetli olarak 

belirlenmesi, kaliteli bir iç denetim çalışmasının ön koşuludur (Kepekçi, 2004: 60). 

• İşlemler, yönetimin devrettiği genel ve özel yetkilere uygun olarak 

yürütülmelidir.  

• İşlemler, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak ve hesap 

verme yükümlülüğünü yerine getirecek şekilde kaydedilmelidir.  

• Varlıklara ve belgelere erişim yetkili personelle sınırlandırılmalıdır (Kepekçi, 

2004: 63). 

1.4.2. İç Kontrol Sisteminin Özel Amaçları  

İç kontrol işletme amaçlarına erişmek amacıyla işletme içi tüm gayelerin 

bütününü ifade eder. (Yılancı, Yıldız ve Kiracı, 2013: 74) İşletmenin genel amaçları 

belirli işlem gruplarını yürütebilmek için ihtiyaç duyulan kontrol sistemlerine sahip 

olup olmadığının genel çerçevesini oluşturur. Belirli bir işlem grubunu yerine 

getirmek için, genel kontrol amaçları yanında özel kontrol amaçlarının da 

belirlenmesi gerekir. Bu amaçlar (Kepekçi, 2004: 64) ; 

Yetkilendirme: İşlemlerin işletme yönetiminin belirlediği yetkilere uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak, varlıkların, kayıtların, kullanılmış ve kullanılmamış 

belgelerin sadece yetkili personel tarafından elde edilebilmesini sağlamak,  

Gerçeklik: gerçek işlemlerin belgelendirilmesi ve kaydedilmesi,  

Bütünlük: İşletmedeki tüm işlemlerin belgelendirilmesini ve kaydedilmesini 

sağlamak,  

Kayıtsal doğruluk: İşlemlerin tutar bakımından doğru olarak kaydedilmesini 

sağlamak, 



13 
 

Sınıflandırma: İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesini ve finansal tablolarda 

doğru gruplarda göstermek,  

Zamanlık: İşlemlerin gerçekleştiği dönemde kaydedilmesini sağlamak,  

Sorumluluk: Kayıtlar ve mevcut varlıkların periyodik olarak karşılaştırması ve 

karşılaştırmalarla ortaya çıkan açıkların nedenlerini ortaya çıkartarak sorumluluğu 

olanların tespit edilmesini sağlar. 

1.5. İç Kontrolün Özellikleri  

İç Kontrol yazılı süreçler ve prosedürler ile değil etkin bir kontrol ortamıyla 

başlar ve iç kontrol sadece mali konularla ilgili birimleri değil, işletme yönetiminin 

tüm süreçlerini ve birimlerini ilgilendirmektedir. İç Kontrol sisteminin ana sahibi 

işletme yönetimdir. Mali operasyonları yürüten birimler ve iç denetçiler kendi 

uzmanlık alanları ile ilgili işletme yönetimine destek olurlar.  

İç kontrol formalitelerle işletme personelini meşgul eden bir sistem olmayıp, 

işlemlere ilave yapılan bir iş olarak düşünülmeli, işlemlerin bir parçası olarak 

tasarlanmalıdır (Günal, 2010: 9). 

İç kontrol sistemi, işletme yönetimi tarafından belirlenen ve belirli seviyede 

güvence sağlamayı hedefleyen bir süreçtir. İyi işleyen bir iç kontrol sistemi işletme 

açısından iç ve dış denetim çalışmalarına önemli katkıları bulunur. Ayrıca, iç kontrol, 

bağımsız denetçilerin finansal tablo denetimi amaçları için yararlandığı bir araçtan 

çok, işletme yönetiminin belirlediği amaçları ve bilgi sistemleri yönünden üzerinde 

durmaları gereken bir işlev haline gelmiştir (Alagöz, 2008). 

Örgütlerin farklı birimleri tarafından yürütülen faaliyetler, temel yönetim 

süreçleri (planlama, işbirliği ve denetim) yoluyla yönetilirler. İç kontrol bu 

faaliyetlerin bir parçasıdır ve onlarla entegre edilmiş bir durumdadır. İç kontrol 

yönetimin yerini ikame edemez, ancak onun bir parçasıdır, aracıdır (Yılancı, 2006: 

30). 
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1.6. Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Temel İlkeleri 

Şirketlerde kontrollü bir yapının temel unsurları: şirketin organizasyon yapısı 

ve yetkilendirme sistemi, politikaları ve yazılı prosedürleri, insan kaynakları 

yönetimi, muhasebe sistemi ve mali kontrolü, bütçe ve yönetim raporlama 

sisteminden oluşmaktadır. Söz konusu temel unsurların iç kontrol ilkeleri ile uyumlu 

olması, iç kontrollerin yeterliliğini belirler. (Uzun, 2009) 

Etkin bir iç kontrol sistemi için kurumların iç kontrol yapılarında aşağıdaki 

nitelikleri taşıması gerekir. Bu nitelikleri barındıran kurumların iç kontrol sisteminin 

etkili olduğu ifade edilebilir (Taş ve Durmuş, 2008: 58). 

• İyi bir örgüt yapısı, 

• Etkin bir muhasebe sistemi, 

• Yeterli sayı ve nitelikte personel, 

• İç denetim yapılması. 

İşletmelerde varlıkların korunması: üst yönetimin belirlediği ilkelere, 

yöntemlere ve talimatlara uyulmasına, usul ve işlemlerin zaman, para ve emek 

kaybına uğramadan yerine getirilmesine, yasal ilişkilerinin yapılandırılmasına, 

muhasebe dokümanlarının ve verilerinin gerçeğe uygunluğunun denetimine imkân 

tanıyacak bir iç kontrol sisteminin tasarlanmasına bağlıdır. Bu hedeflere varacak 

etkili ve güvenir bir iç kontrol sistemi; İyi bir organizasyon planı, İyi bir muhasebe 

sistemi, İyi bir çalışma sistemi, Yeterli sayıda ve kalitede personel, İç denetim 

bölümü özelliklerini taşımalıdır (Sevim ve Gül, 2012: 105-106). 

İşletmelerdeki iç kontrol yapısının etkinliğinin saptanması için, iç kontrol 

sisteminin sınırlan ve işleyişten sorumlu kişilerin saptanması, daha sonra iç kontrol 

hedef ve ilkeleri ile etkinliğin değerlendirilmesi arasındaki bağın tahlili 

gerekmektedir  (Yılancı: 2006: 36). 
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1.7. İç Kontrol Sistemini Oluşturan Unsurları 

 

İşletmelerin iç kontrol sistemi, işletmenin belirlediği hedeflere varmasını 

sağlamak için tasarlanan yöntemler ve politikalardan oluşur. İç kontrol sisteminin 

işletmeler açısından birçok amacı, bu amaçlarla ilgili politikaları bulunmasına 

rağmen, bunlardan bir kısım mali tabloların kontrolü ile ilgilidir. (Kepekçi, 2004: 65) 

1988 ‘de yayınlanan SAS 55'de (Consideration of the Internal Control 

Structure in a Financial Statement Audit) iç kontrol ile ilgili sorumluluklar artırılmış, 

bu standarta göre işletmelerin kontrol yapısı, özel amaçlara ulaşılmasında makul bir 

güvence sağlamak amacıyla belirlenen politika ve yöntemlerden meydana gelir. Bu 

tanımlama çerçevesinde iç kontrol sisteminin ana öğeleri şöyle sıralanmaktaydı 

(Yılancı, 2006: 25) : 

• Kontrol Çevresi, 

• Muhasebe Sistemi, 

• Kontrol Prosedürleri.  

Bir işletmede eğer yeterli düzeyde bir iç kontrol sistemi varsa bu işletme 

aslında iç kontrol sisteminin unsurlarını da bünyesinde taşıyor olmaktadır  

COSO standartlarına göre ise: İç kontrol’ ün beş temel bileşeni tanımlanmaktadır. 

Bunlar, kontrol çevresi, risk değerlemesi, bilgi ve iletişim sistemleri, kontrol 

faaliyetleri ve gözetimdir. 

1.7.1. Kontrol Çevresi 

Kontrol çevresi bütün kontrol süreçlerinin temelinde yer almaktadır. Kontrol 

çevresi işletmedeki tüm çalışan personellerin ve yönetim birimlerindeki yönetici 

kadrolarında çalışanların iş yaşamında sahip oldukları etik değerleri, yeteneklerini, iç 

çevresindeki uyumlarını ve birçok konudaki yaklaşımlarını yansıtır. Kontrol 

çevresindeki herhangi bir birleşenin eksikliği veya yokluğu sistemin etkinliğine 

negatif olarak yansıyacak ve etkinliğin ortadan kalkabileceği durumlara yol 

açacaktır.  

Etkin bir iç kontrol çevresinin en iyi göstergeleri, işletmenin yönetim 

kurulunun sıklıkla toplanması, yönetim kurulunun aldığı kararları defterlere 
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kaydetmesi, her bir yönetim kurulu üyesinin işletmenin bir fonksiyonundan sorumlu 

olması ve işletmede emir ve talimatların yönetmelik halinde düzenleniyor olmasıdır 

(Kaval, 2005: 126). 

Kontrol çevresi faaliyetler, politikalar ve üst yönetimin, yöneticinin ve 

işletme sahibinin iç kontrol hakkındaki davranışlarını yansıtan prosedürlerden 

meydana gelir. Kontrol çevresini anlamak ve değerlendirmek, etkin bir kontrol 

çevresi oluşturmak amacıyla denetçinin dikkat etmesi gereken en önemli alt 

bileşenler şunlardır. Bütünleşme ve etik değerler, yetenekli personel, yönetim kurulu 

ya da denetim komitesinin katılımı, yönetimin felsefesi ve işletim şekli, organizasyon 

yapısı, otorite ve sorumluluk tahsisi ve insan kaynaklan politikaları ve 

uygulamalarıdır (Arens, 2003: 246) 

1.7.2. Risk Belirlenmesi 

Risk işletme faaliyetlerinde beklenmeyen durumların ve olayların 

gerçekleşmesi ihtimalidir. İşletme yönetimleri işletmenin sadece yakın zamanda 

karşılaşabileceği riskleri değil aynı zamanda gelecekte daha geç karşılaşma ihtimali 

bulunan riskleri de düşünerek buna uygun karşı önlemleri almalıdır. İşletme 

yönetimleri bu risklerden kaçınmanın çok fazla mümkün olmadığını fark ettiği 

zaman iç kontrol sisteminin gerekliliğini daha iyi kavrayacak ve iç kontrol sisteminin 

kurulumu sürecinin hızlandırılmasını daha gerekli bulacaktır. 

Risk değerlendirmesi ancak kurumun amaçlarını ve hedeflerini açık ve net bir 

şekilde ortaya koyması ile etkin bir şekilde uygulanabilecektir. Eğer kurum amaç ve 

hedefleri açık bir şekilde belirlenmişse, bunlara ulaşılmasını engelleyebilecek riskler 

ve sürprizler daha kolayca belirlenebilir ve yönetilebilirler (Demirbaş, 2005: 167). 

Risk değerleme üç aşamadan oluşmaktadır (Pehlivanlı, 2010: 35) : 

1. Riskin etkisi tahmin edilir. Riskin etkisi riskli olayın kuruma vereceği 

zarardır. 

2. Riskin ortaya çıkma ihtimali veya sıklığı belirlenir. 

3. Riskin nasıl yönetileceği ve hangi önlemlerin alınabileceği değerlendirilir. 
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Risk tanımlaması sürecinin en etkin ve doğan yollardan yerine getirilebilmesi 

için işletme faaliyetlerinin içerikleri, personelin niteliği ve sürekliliği, işletme içi ve 

işletmeyi etkileyen sektörel değişikler gibi işletmeyi etkileyen unsurlar tespit 

edilmelidir. Ayrıca aynı amaçlar için işletmeye yeni personel istihdamı, bilgi 

sistemlerinin yenilenmesi, yeni teknoloji kullanımı, ekonomik yapıdaki ve yasal 

düzenlemelerdeki değişimler de göz önünde bulundurulmalıdır (Aslan, 2003: 45). 

1.7.3. Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri yönetim yönergelerinin başarılmasına yardımcı olan 

süreçleri, politikaları ve prosedürleri bünyesinde barındırarak zamanında ve uygun 

şekilde yürütüldüğünde riskleri büyük ölçüden azaltan eylemlerdir (Graham, 2008: 

28). Kontrol faaliyetleri yönetimin talimatlarının alt birimlere yani astlarına 

ulaştığından emin olunmasını sağlar. 

Kontrol faaliyetleri yönetimin direktiflerinin başarıyla yürütülmesini 

sağlamaya yardımcı politika ve prosedürlerden oluşur. Kontrol faaliyetleri işletmenin 

her bölümünde yer alan kademede uygulanır; onaylama, yetkilendirme, doğrulama, 

gözlemleme, faaliyet güvenliği ve görevlerin ayrılığı şeklinde sıralanabilen 

faaliyetleri kapsar (Baydarol, 2007: 36). 

İşletmeler faaliyetlerini ne gibi amaçlarla, hangi kriterleri göz önüne alarak ve 

hangi metotların kullanılmasını uygun bularak tasarlayacağı kararlarını yönetimleri 

tarafından alınabilir. Ancak, belirlenen bu faaliyetlerin ve süreçlerin hukuki olarak 

belirlenmiş olan standart ve yöntemlerden farklı ve aykırı olmayacak bir biçimde 

olması gerekmektedir. 

Kontrol eylemleri görevlerin ayrımı ilkesi konusuna da duyarlılık 

göstermelidir.    Görevlerin ayırımı, mali nitelikteki bir işlemin doğuşundan 

muhasebe kayıtlarına geçirilmesine kadar olan sürecin tek bir kişinin sorumluluğuna 

verilmemesini görevlerin personeller arasında paylaştırılmasını ve böylece hata, 

yolsuzluk, usulsüzlük ve risk gibi uygun olmayan fiillerin azaltılmasını ifade eder 

(Güredin, 2007 :329). 
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• Görevlerin ayrımı ilkesi; varlıkların korunması, kıymet hareketlerinin 

onaylanması ve muhasebe kayıtlarına alınmasının farklı kişilerce yapılmasını 

ifade etmektedir.   

• Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması; işlemlerin mutlaka yetki ve 

sorumluluğu tanımlanmış kişilerce yapılmasını tanımlamaktadır.  

• Belge ve muhasebe kayıt düzeninin var olması; işletmede gerçekleşen 

işlemlerin akışına, yetki ve sorumluluk sürecine ilişkin oluşturulan 

belgelendirme düzeni, sistemin etkinliğinin sağlanması için önemlidir. 

İşlemlerin muhasebe kayıt sistemine aktarılmasını sağlayacak bir muhasebe 

organizasyon sisteminin varlığına gereksinim duyulmaktadır.  

• Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki korunması için önleyici ve 

düzeltici tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

• Bağımsız mutabakatların yapılması; sistemin işleyişinin sürecin dışındaki 

bağımsız kişilerce, habersiz değerlendirilmesini anlatmaktadır. 

1.7.4. Bilgi ve İletişim 

Bilgi ve iletişim, iç kontrolle ilgili sorumlulukların ve belirlenen hedeflerin 

desteklenmesinde işletmeler için gereklidir. İletişim hem işletme içi hem de işletme 

dışı şeklinde ortaya çıkmaktadır ve işletmenin günlük iç kontrol faaliyetleriyle ilgili 

bilgi gereksinimini sağlamaktadır. İletişim, personelin iç kontrolle ilgili 

sorumluluklarını ve bunların önemini anlamalarını sağlar (D’Aquila, 2013: 26-27). 

Bilgi ve iletişim iç kontrolün genel amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden 

çok önemlidir. Etkin bir iç kontrol inşa etmek ve işletmenin amaçlarını 

gerçekleştirmek için bir örgütün tüm birimlerinde bilgiye ihtiyaç önem kazanır. Bu 

nedenle anlamlı, güvenilir ve elverişli bilginin belirlenip işletme çalışanlarının 

kontrol ve diğer görevlerini yerine getirmesine olanak verecek tarzda ve zaman 

dilimi içinde saptanıp elde edilmeli ve onlara iletilmelidir. Güvenilir ve elverişli 

bilginin ön şartı iş ve işlemlerin hemen kaydedilmesi ve düzenli olarak 

sınıflandırılmasıdır (INTOSAI, 2004: 32-33). 
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Etkili iletişim de önemli olan doğru bir sürecin işlemesidir. Bunun için 

alıcılar ve kaynaklar bu iletişime hazır olmalı ve iletişimden istenen anlamlar ve 

hedefler ortaya çıkabilmelidir. Etkili iletişimin bir örgüt içerisinde 

gerçekleştirilebilmesi için, örgütün en alt seviyesindeki çalışanından, en üst 

seviyedeki yöneticisine kadar tüm çalışanları kapsayacak şekilde iletişim ağı 

oluşturulmalıdır. Bütün çalışanlara iç kontrol sistemindeki sorumlulukları ve rolleri 

anlatılmalıdır. İşletmeler, çalışanlarının gerçekleştirmelerini bekledikleri süreçlerde 

sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiyi doğru zamanda doğru 

şekilde çalışanlarıyla paylaşmalıdır. Bilgi sistemleri hem üretilen hem de dışardan 

alınan bilgileri yöneten sistemlerdir. Örgütlerde bu sistemlerden örgütün 

çalışmalarının sürmesi ve kontrolünü olanaklı kılan, faaliyetsel, finansal ve elverişli 

olan bilgileri içeren raporları üretmesi beklenir. İç kontrolün etkinliği için sadece 

elverişli olan bilginin elde edilmesi yeterli değildir, aynı zamanda bu bilginin kurum 

içerisinde etkili bir iletişimle örgüt içinde paylaşılması gerekmektedir. 

Finansal raporlama açısından bilgi sistemi; muhasebe sistemini de içerecek 

şekilde işlem ve koşulların tanımlanması, örgütün ilgili varlıklarının ve 

yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi için verilerin derlenmesi, kayda 

hazırlanması, işlenmesi, özetlenmesi, analiz ve raporlanmasında kullanılan teknik ve 

yöntemlerden oluşur (Uyar, 2009: 39). 

Bilgi ve iletişim ortamında (Öksüz, 2009: 6) : 

• Bilginin kolaylıkla üretilebilmesi, işlenmesi, sınıflandırılması ve 

değerlendirilebilmesi, 

• Paylaşılması ve gerekli iletişim kanallarına sahip olması, 

• Karar alma, planlama, üretim, analiz, vb. süreçlerde kullanılabilir hale 

getirilmesi, 

• Tam, doğru ve zamanında elde edilmesi, 

• Gereksinimlere uygun biçimde ulaşılabilir olması, 
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• Korunması ve depolanması gerekir. 

1.7.5. İzleme 

İzleme, iç kontrol sisteminin zaman içindeki performansını ve kalitesini 

değerleme sürecidir. Kontrollerin oluşturulması ve çalıştırılmasını sürekli izlemeyi 

ve gerekli düzenlemeleri yapmayı kapsar (Azaltun, 1999: 33). 

İç kontrol sisteminin gözlemlenmesi amacıyla; kontrol faaliyetlerinin ve 

tasarımının uygun personel tarafından ve zamanında yapılıp yapılmadığı, 

tanımlanmış alanlarda iyileştirme ve düzeltme faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığı, 

gerekli faaliyetlerin tamamlandığını belirlemek için belirli yordamların sonuna kadar 

yürütülüp yürütülmediği izlenmelidir (Erdoğan, 2006: 98). 

İşletmenin faaliyet içinde bulunduğu çevre zamanla değişime uğrayabilmekte, 

bu değişim de işletme içinde bazı birimlerin işlevini yitirmesine, istenilen seviyede 

çalışmamasına ya da atıl konumda olmasına neden olmaktadır. Firma yönetimi bu 

değişmeler neticesinde herhangi bir değişime gerek olup olmadığını izleme 

faaliyetleri neticesinde karar vermektedir (Aytaç, 2014: 67). 

İç kontrol sistemlerinin izlenmesi, sistemin zaman içindeki verim ve 

kalitesinin değerlendirilmesi zorunluluktur. Bu aktivitelerin devamlı bir şekilde 

izlenmesi ve değerlendirilmesi ile sağlanabilir. Devamlı olarak izleme, çalışmalar 

devam ederken yapılır (İbiş ve Çatıkkaş, 2012: 102). 

İzleme temel olarak iki hedefe yönelik olarak yapılır. Birinci amaç; 

uygulanmakta olan kontrollerin etkinliğinin izlenmesi ve değerlenmesidir. 

İşletmedeki kontrol yöntemleri zamanla bozulma eğilimi gösterebilir. İkinci amaç 

ise; yeni gelişmeler, değişen şartlar nedeniyle işletmede hayata geçirilebilecek yeni 

kontrol prosedürlerinin tespit edilmesidir. Bu şekilde işletme yönetimi yeni risk 

sahalarını belirleyerek, bu duruma elverişli kontrollerde yapabileceği değişiklikleri 

saptamaya çalışırlar (Yılancı, Yıldız ve Kiracı, 2013: 84). 

COSO’da yer alan açıklamaya göre izleme faaliyetlerinin işlenmesi aşamasında 

dikkat edilmesi gereken iki önemli ilke bulunmaktadır. Bunlar (COSO, 2011: 107) :  
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• İşletme yönetimi, iç kontrol bileşenlerinin istenilen şekilde işleyip 

işlemediğinin tespiti için hâlihazırda devam eden ve/veya bunlardan ayrı 

değerlemeleri seçer, geliştirir ve eyleme sunar. 

• Firmalar, iç kontrol sisteminde meydana gelen aksaklıkları düzeltici eylemleri 

almakla sorumlu olan kişilere ya da departmanlara, gerekli olduğu takdirde de 

üst yönetime ve yönetim kuruluna zaman kaybetmeden elindeki verileri 

iletmelidir. 

İzleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde teknolojik imkânların gelişmişliği 

faaliyetlerin maliyetini azaltmakta ayrıca zaman açısından firmaya büyük getiriler 

sağlamaktadır. Özellikle bilgisayarlı izlem teknolojisinin varlığı geniş alanları 

kontrol altına almayı sağlamakla beraber bu bilgilerin işlenmesini de çok kısa bir 

sürede yerine getirmektedir. Teknoloji bazlı sistemlerin kullanılmasının diğer bir 

faydası ‘objektiflik’ unsurunun varlığıdır. Bilgi işlem sistemleri herhangi bir 

yargılama yapmadan elde edeceği bilgileri işleyerek değerlemeye hazır hale 

getirmektedir. (Aytaç, 2014: 68) 

Küçük işletmelerde gözetim faaliyeti yöneticiler veya işletme sahipleri 

tarafından yapılır. Büyük ölçekli işletmelerde ise iç denetçiler bu görevi üstlenmiştir. 

Çünkü iç denetçiler, oluşturulmuş iç kontrol prosedürlerinin uygulanışını ve 

uygunluğunu belirlemek için incelemeler yapan kişilerdir (Demir, 1999: 103). 

1.8. İç Kontrol Sistemine İlişkin Düzenlemeler 

İç Kontrol sistemine ilişkin uluslararası ve ulusal yapılan düzenlemeler 

mevcuttur. Bu düzenlemeler birbirlerinden farklılık gösterse dahi hepsi aynı amaca 

hizmet eden birçok ortak noktada birleşmektedir. Aşağıda bu düzenlemeler 

uluslararası düzenlemeler ve ulusal düzenlemeler olmak üzere iki başlıkta 

açıklanacaktır. 
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1.8.1. Uluslararası Alanda Yapılan Düzenlemeler  

İç kontrol sistemi ile ilgili uluslararası alanlarda yapılan düzenlemelerin bir 

kısmı aşağıdaki gibidir. 

1.8.1.1. COSO Raporu 

ABD’de finansal raporlama alanında meydana gelen skandallar sonucunda 

aralarında IIA, AICPA, AAA, FEI ve IMA ‘nın olduğu 5 bağımsız meslek 

kuruluşunun girişimi ile “Yanıltıcı Finansal raporlamaya ilişkin ulusal komisyon 

(National commission on Fraudalent financial reporting) kurulması ile COSO modeli 

olarak tanımlanan rapor ile iç kontrolün gelişimi için yeni bir aşama oluşmuştur. Söz 

konusu rapor ile iç kontrol kavramının tanımı net olarak ifade edilmiştir (Özbek, 

2012: 394-395).  

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasipleri Enstitüsü (AICPA) tarafından da 

benimsenen COSO tarafından yapılan iç kontrol tanımı ise şu şekildedir (Sawyer, 

Dittenhofer, Scheiner, James, 2003: 57-59) :   

“İç kontrol, mali tabloların güvenilirliği, faaliyetlerin ve işlemlerin etkinliği ve 

verimliliği, faaliyetlerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlama konusunda 

sınırlı bir güvence vermek üzere, şirket üst yönetimi veya yönetim kurulu tarafından 

oluşturulan ve kontrol edilen yöntemler bütünüdür.” 

Coso’ya göre iç kontrol şöyle tanımlanmaktadır (COSO, 2011: 1) ; 

İç kontrol kurumun yönetim kurulundan, yöneticilerinden, diğer personelinden 

etkilenen, 

• İş ve işlemlerin etkililiği ve verimliliği, 

• Raporlamanın güvenilirliği, 

• Yasal düzenlemelere uygunluk gibi konularda makul güvence sağlayan bir 

süreçtir. 

Coso tarafından yapılan bu iş kontrol tanımından yola çıkıldığında ; 
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• İç kontrol yönetim tarafından verilen emirler ve yapılan mevcut işlemler ile 

işbirliği içindedir. Bu durum da iç kontrolün her zaman devam eden bir süreç 

olduğunu, bir sonu olmadığını göstermektedir. 

• İşletmenin her kademesinde yer alan, mavi yakalı ya da beyaz yakalı, bütün 

personelin iş ve işlemlerinden etkilenmektedir. 

• İşletmenin üst yönetimi ve yönetim kuruluna kesin güvence değil makul bir 

güvence sağlamaktadır. Çünkü iç kontrol kendi dinamiği dışındaki birçok 

faktörden de etkilenmektedir. İşletmenin içinde bulunduğu pazar koşullarının 

ani bir biçimde değişmesi, ülke çapında ya da küresel etki oluşturan krizlerin 

meydana gelmesi, doğal afetler gibi nedenler iç kontrolün kesin güvence 

verememesine neden olan etmenlerin başında gelmektedir. 

• İç kontrol mekanizması, işletmenin başarıya ulaşmasını sağlamada etkili bir 

yöntemdir. 

• İşletmelerin içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun her türlü firmaya 

uygulanabilen bir sistemdir. 

• İç kontrol bir veya daha fazla ayrı fakat birbirleriyle ilgili kategorilerdeki 

amaçları elde etmek için kullanılır. 

 

Şekillerde de gösterileceği üzere COSO, iç kontrol sürecini beş adet ilişkili unsura 

bölmektedir  (İbiş ve Çatıkkaş, 2012: 96-121):  

1. Kontrol Ortamı  

2. Risk Değerlendirmesi  

3. Kontrol Faaliyetleri  

4. Bilgi ve İletişim  

5. Gözlem  
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Şekil 1. COSO Piramidi 

  

Kaynak: İbiş ve Çatıkkaş, 2012: 112 

Şekil 1’de COSO unsurların ilişkilerini bir piramit halinde göstermiştir. Buna 

göre kontrol ortamı geniş bir temel oluştururken, gözlem unsuru piramidin en üst 

seviyesinde bir denetleme rolü üstlenmektedir. Kontrol faaliyetleri ve risk değerleme 

yapılırken bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak gözlemin ihtiyaç duyduğu bilgilere 

ulaşılır. 
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Şekil 2. COSO Küpü 

 
Kaynak: İbiş ve Çatıkkaş, 2012: 112 

Şekil 2’de ise COSO küpü yer almaktadır. Burada, beş unsur ile üç hedef sınıfı yani 

amaçları arasında ilişkilendirme kurulmaktadır, ayrıca bu unsur ve hedefler 

organizasyon içindeki herhangi bir birim ya da faaliyet ile temsil edilebilmektedir. 

Bir başka deyişle işletme içindeki faaliyet ve birimler, belirlenen hedeflere ulaşmak 

için iç kontrolün beş unsurundan yararlanır. (Pfister, 2009). 

Kısacası bir işletmenin veya kurumun hedeflerine ulaşabilmesi, iç kontrol 

bileşenlerini doğru bir şekilde kurabilmesi ve bunları işletebilme yetkinliğine sahip 

olması ile doğrudan ilişkilidir. 

1.8.1.2. COCO Raporu 

CoCo; Canadian Criteria on Control Board yani Kanada Kontrol Kıstasları 

Kurulu başlığının kısaltılmasından oluşturulmuştur. CoCo, CICA’nın yani Kanada 
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Hesap Uzmanları Enstitüsünün, 1992 yılında kötü yönetimden ileri gelen şirket 

iflaslarının önüne geçebilmek amacıyla yeni bakış açıları ortaya koyarak oluşturulan 

bir rapordur. Bu raporun görevi, kontrol, yönetim ve risk kavramları arasında olması 

gereken ilişkinin daha iyi ortaya çıkarılması sayesinde anlaşılmasını sağlamak ve 

buradan sonuçla kurumsal performans ve karar alma mekanizmasının 

güçlendirilmesidir.  

Bu raporun bir amacı da, iç kontrol sisteminin etkinliği ile ilgili alınacak 

kararlara bir temel hazırlamasıdır. Yapısal bir iç kontrol sisteminden çok davranışsal 

sonuçlar üzerine odaklanan bir iç kontrol modelidir (HKICPA, 2005). 

Kanadalılar, COSO modelinin ortaya çıkması üzerine kendileri için yeniden 

bir iç kontrol modeli geliştirme arayışına girmişler ve bazı çalışmalar yürütmüşlerdir. 

1995 yılında, “Kanada Yetki Belgeli Kamu Muhasebecileri Enstitüsü” tarafından 

kurulan “Kontrol Ölçütleri Komitesi- CoCo” yönetim kurulları, üst ve alt yönetim, 

hissedarlar, kreditörler ve denetçiler için bir kontrol rehberi geliştirerek, söz konusu 

rehberi “Kontrol Rehberi” adı altında yayımlamıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan 

modelin COSO modelinden daha geniş bir kapsamı temsil ettiği görülmüştür. 

CoCo’da iç kontrol teriminin kullanılması yerine direk kontrol kelimesi kullanılması 

dikkat çekmiştir. Buradan COSO’nun kendi bünyesine dahil etmediği b bir takım 

işletme süreçlerini CoCo’nun dahil ettiği anlaşılmaktadır. CoCo, kontrolü 

organizasyonların ve örgütlerin amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla çalışanları 

destekleyen, kaynakları, sistemleri, süreçleri, kurum kültürünü, kurumsal yapıyı  bir 

arada tutarak hepsini içeren bir unsur olarak tanımlanmıştır (Root, 1998:147). 

CoCo kriterleri dört başlık altında gruplandırılarak açıklanmıştır (Root, 1998: 

148): 

Amaç: Organizasyonun yönünü tayin eder. Bu başlık altında, organizasyonun 

amaçları, risk yönetimi, planlar ve performans hedefleri bulunmaktadır. 

Bağlılık: Organizasyonun kimliğini ve etik değerlerini, insan kaynakları 

politikalarını, yetki ve sorumlulukları ve karşılıklı güveni kapsamaktadır. 
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Yeterlilik: Çalışanların, bilgi sistemlerinin ve kontrol faaliyetlerinin sahip olması 

gereken nitelikleri belirler. 

İzleme ve Öğrenme: Kurumsal gelişmenin ve çevresel değişimin sürekli izlenmesini 

sağlar. Performansın, bilgi sistemlerinin ve kontrolün etkinliğinin değerlendirilmesini 

ve iş takip yöntemlerini içerir. 

Şekil 3. COSO ve COCO Karşılaştırması 
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Kontrol Çevresi 

B1 Başta dürüstlük olmak üzere, etik değerler belirlenmeli, çalışanlara iletilmeli ve 

tüm 

şirket için uygulanmalıdır. 

B2 İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları, şirketin etik değerleriyle ve 

amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. 

B3 Kararların doğru kişiler tarafından alınmasını ve faaliyetlerin uygulanmasını 

sağlamak için yetkiler ve sorumluluklar açıkça tanımlanmalı ve şirket amaçlarıyla 

uygun olmalıdır. 

B4 Amaçlara ulaşılmasına yönelik performansı artırmak ve çalışanlar arasındaki 

bilgi 

akışını güçlendirmek için karşılıklı güven ortamı oluşturulmalıdır. 

C1 Çalışanlar, şirket amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunabilmek için gerekli 

bilgi, 

beceri ve donanıma sahip olmalıdır. 

Risk Değerlendirme 

A1 Amaçlar belirlenmeli ve tüm çalışanlara iletilmelidir. 

A2 Amaçlara ulaşılmasını engelleyecek bütün önemli iç ve dış riskler belirlenmeli 

ve 

incelenmelidir. 

A5 Amaçlar ve amaçlarla ilgili planlar, ölçülebilir performans hedeflerini ve 

göstergelerini içermelidir. 

D1 Amaçların ve kontrollerin gözden geçirilmesi ihtiyacına işaret edecek bilgilerin 

elde edilebilmesi için iç ve dış çevre izlenmelidir. 

Kontrol Faaliyetleri 

A3 Amaçlara ulaşılmasına destek olacak ve risk yönetimi anlayışını benimseyen 

politikalar belirlenmeli; söz konusu politikalar, çalışanlara kendilerinden ne 

beklendiğini ve özgürlük alanlarını açıkça anlamalarını sağlamak üzere iletilmeli ve 

uygulanmalıdır. 

C4 Organizasyonun farklı birimleri tarafından alınan kararlar ve uygulanan 

faaliyetler 

arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 

C5 kontrol faaliyetleri, amaçlar, riskler ve kontrol öğeleri arasındaki içsel bağlantı 

dikkate alınarak organizasyonun bütüncül bir parçası olarak tasarlanmalıdır. 
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Kaynak: Canadian Institute of Chartered Accountants, 1995: 30 

 

Şekil 3‘de COCO ve COSO raporu karşılaştırılmıştır. COCO kontrol 

kavramıyla ilgili 4 ana kriter altında 20 adet prosedürden oluşmaktadır. COSO 

raporu ise iç kontrol sistemiyle ilgili 5 ana kriterden oluşmaktadır. A, B, C, D 

ifadeleri COCO raporuna ait olmakla birlikte her biri COSO raporu içindeki kontrol 

Bilgi ve İletişim 

C2 Bilgi iletişim sistemi, firma değerlerini ve amaçlara ulaşılmasını desteklemelidir. 

C3 Çalışanların sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak yeterlilikte ve 

gerekli 

miktarda bilgi belirlenmeli ve zamanında çalışanlara iletilmelidir. 

A4 Amaçlara ulaşılmasını sağlayacak çabalara rehberlik edecek planlar 

oluşturulmalı 

ve iletilmelidir. 

D4 Amaçlar değiştiğinde veya raporlarda hatalar tespit edildiğinde bilgi ihtiyacı ve 

bilgi sistemleri yeniden değerlendirilmelidir. 

İzleme 

D2 Performans gerçekleşmesi, amaçlarda ve planlarda belirlenen hedefler ve 

göstergelerle karşılaştırılmalıdır. 

D3 Amaçların belirlenmesi ve sistemlerin oluşturulmasında kabul edilen varsayımlar 

sürekli gözden geçirilmeli ve geçerlilikleri test edilmelidir. 

D5 Gerekli değişikliklerin yerine getirilip getirilmediğinden emin olmak için iş takip 

yöntemleri geliştirilmelidir. 

D6 Yönetim, kontrol sisteminin etkinliğini belirli aralıklarla değerlendirmeli ve 

bulgularını ilgili sorumlulara iletmelidir. 
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çevresi, risk değerlendirme,  kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme 

kriterlerinin altında gruplanmıştır. 

1.8.1.3. Uluslararası Yüksek Denetim Organları Örgütü (INTOSAI) Tarafından 
Belirlenen Denetim Standartları 

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), 34 

ülkenin katılımıyla 1953’de kurulmuştur. Bugün 170 üye ülkeden oluşmaktadır. 

INTOSAI, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin yüksek denetim organlarının veya 

uzmanlaşmış aracı kurumların oluşturduğu mesleki bir örgüttür.  

INTOSAI’nin kamunun denetiminde de var olan uluslararası bir liderliği söz 

konusudur. Ayrıca INTOSAI finansal yönetim ve diğer alanlarda uluslararası 

yayınlar yapmakta, ilgili alanlarda yöntemler geliştirmekte, eğitim sağlamakta ve 

üyeler arasında bilgi değişimi gerçekleştirmektedir. 

2001 yılında Seul’da düzenlenen 17. INTOSAI toplantısında, 1992 yılında 

Treadway Komisyonu’na bağlı Sponsor Organizasyonlar komitesi (COSO) 

tarafından kabul edilen iç kontrolle ilgili çerçevenin güvenilmesi ve geliştirilmesi 

hususunda güçlü ihtiyaç doğurmuştur. Eylem planı, 2002 yılı Ekim ayında Viyana’da 

50. si düzenlenen toplantıda gündeme gelmiş ve kabul edilmiştir. 2004 yılı Şubat 

ayında Brüksel’de düzenlenen toplantıda taslak tartışılmış ve genel olarak kabul 

görmüştür (INTOSAI, 2004: 1-2). 

Komitenin raporu hazırlamasındaki amacı, kamu sektörü için etkili iç 

kontrolün kurulması ve devamlılığının sağlanması için rehber geliştirmektir. Kamu 

yöneticilerinin bu rehberi kullanarak kendi kurumlarında iç kontrolün kurulumu ve 

işletilmesiyle ilgili altyapı oluşturmaktır (INTOSAI, 2004: 4). 

İç kontrol, ayrı hedeflerin gerçekleştirilmesi ama birbirleriyle ilişkili olan 

genel hedefler arasında bir dişli görevini görmektedir. Bu genel hedefler sayısız 

spesifik alt görevler, fonksiyonlar, süreçler ve faaliyetlerle uygulanır. Bu genel 

hedefler (INTOSAI, 2004: 9) ; 

 

1. Faaliyetleri düzenli, etik, ekonomik, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek: 
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• Bu hedefler, firmanın belirlemiş olduğu görevlerle uyumlu olmalıdır. 

• Düzenli olması demek iyi organize edilmiş, sistematik demektir. 

• Etik olması daha çok ahlaki değerlerle ilgilidir. 

• Ekonomiklik, aşırı ya da savurgan olmamak demektir. Yeterli derecede, 

iyi kalitede, düşük maliyete, doğru yerde ve zamanda kaynağı elde 

etmektir. 

• Verimlilik, kullanılan kaynak ile hedefleri gerçekleştirmek için elde 

edilen çıktı arasındaki ilişkidir. 

• Etkinlik, amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının 

amaçlarla ne kadar örtüştüğünü ifade eder. 

2. Hesap verebilme yükümlülüğünü yerine getirmek: Hesap verebilme, kamu 

kurumlarının ve çalışanlarının verdikleri kararlardan ve yaptıklarından 

sorumlu olduğu anlamına gelen bir süreçtir. 

 

3. İlgili yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmek: Kurumlar, birçok yasa ve 

düzenlemeye uymak zorundadırlar. Kamu kurumlarında, yasa ve 

düzenlemeler kamu harcamalarının nasıl ve ne şekilde yapılacağını zorunlu 

hale getirmiştir. Örnek olarak, Bütçe kanunu, uluslararası anlaşmalar, 

muhasebe yasa/standartları, çevre düzenlemeleri ve sivil hakları kanunu, 

vergi kanunu ve hırsızlığa ve yolsuzluğa karşı kanun. 

 

4. Kayıp, yanlış kullanım ve zarar durumlarına karşı varlıkların korunmasını 

sağlamak: Her ne kadar dördüncü hedef birinci hedefin (Faaliyetleri düzenli, 

etik, ekonomik, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek) alt kategorisi olarak 

görülse de kamu sektöründe kaynakların korunmasının önemi için ayrıca 

vurgulanmalıdır. Bunun nedeni, kamu kaynaklarının halktan alınan vergilerle 

finanse edildiği için özel bir öneme sahip olmasıdır. 

 

Şirketlerde iç kontrolün uygulanması hakkında belirlenmiş olan bu ana hatlar 

her ne kadar tüm kurumlar için uygulanabilir olsa da her işletme yöneticisinin sistemi 

uygulama biçimi kurumun doğasına ve yapısına göre değişim gösterecektir.  
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1.8.1.4. Amerikan Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) Tarafından 

Belirlenen Denetim Standartları 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), ABD’de 1887 

yılından bu yana faaliyet gösteren muhasebe mesleği için kamu yararına 

çalışmaktadır. AICPA, ABD’de bulunan bütün yeminli mali müşavirleri kapsamakla 

birlikte ulusal bir yapıda ve profesyonel bir şekilde organize olmuş bir örgüt olarak 

karşımıza çıkmaktadır. AICPA, “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” adı 

altında denetim standartlarını ilk olarak düzenlemiş olan kuruluştur. AICPA’in 

standartları ve gruplandırmaları, bazı farklılıklarla birçok ülke tarafından kabul 

edilmiştir. AICPA, denetimin tam anlamıyla bir tanımını yapmış olmasa da denetim 

standartları mali denetim ile ilgili birçok temel fikri ortaya çıkarmaktadır. 

AICPA’in Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları temel olarak 10 

standarttan oluşmaktadır. Bu 10 temel standart, genel standartlar, çalışma standartları 

ve raporlama standartları olarak 3 bölümden oluşmaktadır. 

Denetim standartları ayrıca bir yorum serisini de içermektedir. Bu yorum 

serisi, denetim standartları bildirgeleri kadar bağlayıcı değildir, bunlar denetim 

elemanına teknik destek sağlama rolünü üstlenmiştir. Denetim usulleri, denetim 

standartlarından oldukça farklıdır. Denetim usulleri, denetim elemanının denetim 

sırasında delillerin sağlanmasında kullandığı özel ve uzmanlık isteyen eylemlerdir. 

1.8.1.5. Sarbanes-Oxley Yasası 

Şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini 

amaçlayan ve aynı zamanda etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir çaba olarak 

görülen Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası 

veya diğer adıyla Sarbanes-Oxley yasası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 

borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde 30 

Temmuz 2002’de imzalanmıştır. 

(https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/denetim/sarbanes-oxley.html ) 

Sarbanes-Oxley yasasının ortaya çıkarılmasında öne çıkan faktörler Enron ve 

WorldCom gibi Amerika merkezli olan fakat küresel ölçekte etkili olan firmaların 
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batmasının nedenlerinin; yöneticilerin yaptıkları, muhasebe kayıtlarında meydana 

gelen bozulmaların firmaları ne ölçüde etkilediği gibi faktörlerdir. Bu nedenlerden 

skandalların önlenmesi amacıyla Sarbanes-Oxley yasası yürürlüğe konulmuştur. Bu 

yasanın hedefi şirketlerin denetim komitelerinin ve yönetiminin birbirleriyle 

koordineli bir şekilde çalışarak büyük çaplı skandalların tekrar ortaya çıkmasını 

önlemeyi amaçlamaktır (Aytaç, 2014: 75). 

Sarbanes-Oxley yasasının 302 ve 404 numaralı maddeleri çerçevesinde 

şirketlerin finansal raporlarının üzerinde meydana gelen riskleri belirlemeleri, 

belirledikleri risklere ait kontrolleri rapor haline getirerek değerlendirilmesini 

zorunlu kılmış ve bu kontrollerin etkinliğinden ilk önce şirket yöneticilerini sorumlu 

tutmuştur. ‘Bu yasa dâhilinde 404 numaralı maddeye göre halka açık şirketlerin 

çoğunluğu iç kontrol sistemlerinin etkinliğine dair bir rapor düzenlemelidirler’ 

(Byington ve Christensen, 2005: 35). 

Sarbanes-Oxley yasası Amerika çıkışlı bir yasa olmasına rağmen kurumsal 

yönetim ve kamuya şeffaflığın sağlanması açısından öncü yasalar arasında yer 

almaktadır. Bu yasa sayesinde firmaların finansal durumlarıyla ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmeleriyle ilgili raporlar denetçiler tarafından denetlenecek ve 

kamuya açıklanacaktır (Aytaç, 2014: 76). 

1.8.1.6. Turnbull Raporu 

İngiltere’de kurumsal yönetişime ilişkin gelişmeler 1980’lerin sonunda 

1990’ların başında Polly Peck ve Maxwell gibi skandalların yaşanmasının ardından 

başlamıştır. Finansal raporlamalarda yaşanan düzensizlikler Sir Adrian Cadbury 

tarafından öncülüğü yapılan ‘‘Kurumsal Yönetişimin Finansal Boyutları 

Komitesi’nin’’ kurulmasına neden olmuştur. 1992’de yayımlanan raporda üst düzey 

yöneticilerin rollerinin kesin bir şekilde ayrılmasına, icracı olmayan yöneticilerin 

seçimine, finansal raporlamanın şeffaflığına ve iyi bir iç kontrolün ihtiyacına yönelik 

tavsiyeler yer almaktadır. Cadbury raporunda Londra Borsasının halka açık 

şirketlerine yönelik öneriler de yer almıştır (Aytaç, 2014:80). 
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Ocak 1996’da, Hampel komitesi, Cadbury ve Greenburry raporlarında 

belirlenen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek üzere kurulmuştur. 

Hampel raporuna dayanarak, yönetim kurulunun yapısı ve faaliyetleri, yöneticilerin 

ücretleri, hesap verilebilirlik ve denetim, kurumsal paydaşlarla ilişkiler ve kurumsal 

paydaşların sorumluluk alanlarını kapsayan ‘Kurumsal Yönetime İlişkin Birleşik 

Yasa ( Combined Code of Corporate Governance)’ yayımlanmıştır. 1998 ve 2003 

yıllarında Birleşik Yasa, şirketlerden iç kontrole ilişkin kanun ilkelerini ve 

hükümlerini yıllık raporlarında nasıl belirttiklerine dair beyanname bildirmelerini 

istemiştir. Bunların nasıl uygulandıklarına dair bir rehber şirketler için gereklidir. 

Söz konusu gelişmeler, Eylül 1999’da İngiltere&Galler Yeminli Muhasebeciler 

Enstitüsü ( Institute of Chartered Accountants in England&Wales(ICAEW)) 

tarafından Turnbull komitesinin kurulmasıyla ve komite tarafından Turnbull rehberi 

olarak bilinen ‘ İç Kontrol: Yöneticiler İçin Birleşik Yasa Rehberi (Internal Control: 

Guidance for Directors on the Combined Code)’ nin yayımlanmasıyla sonuçlanmıştır 

(Aytaç, 2014: 80). 

Turnbull Rehberi, esnek ve ilke bazlı bir yaklaşımı benimsemiş olup rehberin 

nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı talimatlar içermemektedir. Sağlam bir iç kontrol 

sistemi kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için risk temelli bir yaklaşımı 

esas alan rehber, yöneticilerin yasal gereklilikleri yerine getirirken kuruma özgü 

etkenleri göz önüne alarak bu rehberden faydalanmalarını amaçlamıştır (Erdoğan, 

2009: 92). 

1.8.2. Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler  

Ulusal alanda yapılan düzenlemeler ise SPK ve 2012 yılında TTK tarafından 

gerçekleştirilen düzenlemelerdir. 

1.8.2.1. SPK Düzenlemeleri 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim standartları ve 

kurumsal yönetim ilkeleri yayınlanmıştır. 2006 yılının Haziran ayında yürürlüğe 

giren Bağımsız Denetim Standartları’nda iç denetim ve iç kontrol, bağımsız denetimi 

ilgilendiren yönleriyle ele alınmıştır. SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk olarak 
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Temmuz 2003’te yayınlamış ve Şubat 2005’te düzeltilmiş seklini almıştır. Bu 

ilkelerin “ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” bölümü 1.6. numaralı kısmında 

kurumsal yönetim uyum raporundan ve yıllık faaliyet raporlarından 

bahsedilmektedir. Yıllık faaliyet raporlarında bir bölüm olarak da yer alması gereken 

kurumsal yönetim uyum raporlarında risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması, 

yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı konuları yer 

almaktadır. Kamunun aydınlatılması kapsamında gerekli kurum bilgilerinin bu 

baslıklar altında açıklanması uygun görülmektedir (Pehlivanlı, 2010: 25). 

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması başlığı altında kurumda mevcut iç 

kontrol ve risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, henüz 

iç kontrol ve risk yönetimi sistemi oluşturulmammışsa sebepleri açıklanmalıdır. 

Kurum içinde iç denetim biriminin raporlama yapacağı taraflar, son dönemde dikkate 

alınan risk türleri ve güncel gelişmelerin aktarılması, son olarak da iç denetim birimi 

tarafından kullanılan bilgisayar yazılımlarında bu bölümde bahsedilmektedir 

(Pehlivanlı, 2010: 26). 

Dış denetçilerin halka açık şirketlerde aynı anda hem denetim hizmeti hem de 

danışmanlık hizmeti vermesi bağımsızlık konusunda soru işaretleri yaratacağından 

yasaklanmış olup, denetim veya doğrulama hizmetlerin verilmediği işletmelerde ise 

danışmanlık yapılması bağımsızlık açısından bir sorun ortaya çıkarmayacaktır.  

Ayrıca, Tebliğ ile hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin denetimden 

sorumlu komite kurmaları zorunlu olmuştur. Buna göre, şirketlerin yönetim kurulu 

tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve doğrudan icra görevi olmayan ve 

yönetim konularında murahhaslık niteliği taşımayan en az iki üyeden oluşan komite 

kurmaları gerekmiştir. Bu komite; şirketin İKS’nin işleyişinin ve etkinliğinin 

gözlemini, muhasebe sistemi, mali raporların kamuya açıklanması, bağımsız denetim 

sürecinde işlevleri bulunmaktadır (Aksoy, 2005: 161). 

1.8.2.2. BDDK Düzenlemeleri 

01 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nun İç Sistemler konu başlığı altında yer alan ikinci bölümdeki 29. ve 32. 
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maddelerde bankalar tarafından oluşturulması gerekli iç sistemlerden olan iç kontrol, 

iç denetim ve risk yönetimi sistemleri ile ilgili çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. 29. 

madde de “Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, 

faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve 

konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk 

yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. İç kontrol, risk 

yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, 

oluşturulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve 

sorumlulukları ile kuruma yapılacak raporlamalara ilişkin usul ve esaslar kurulca 

belirlenir.” ifadesine yer verilerek Bankacılık Kanunu’nun geçici 1.maddesinde ise 

öngörülen düzenlemelerin bir yıl içerisinde yürürlüğe konulması zorunluluğu 

getirilmiştir (Yurtsever, 2008: 75).  

5411 Sayılı Bankalar Kanunu ile birlikte bankalardaki iç kontrol ve iç denetim 

sistemlerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak düzenlenmesi, yeterliliğinin sağlanması 

ve finansal raporlama sistemlerinin de güvence altına alınması konuları banka 

yönetim kurulunun sorumluluğuna geçmiştir.  

BDDK tarafından yayımlanan “Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” 

inin 20. maddesinde iç kontrol yapısı değerlendirilmiştir. Buradan hareketle denetime 

tabi tutulanlar tarafından yayımlanan mali tablolardaki doğruluk düzeylerinin 

artırılarak hata riskinin azaltılması amacıyla etkin bir iç kontrol yapısının 

bulundurulması bankalarda zorunlu hale getirilmiştir. Etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulabilmesi için denetçinin uygulayacağı denetim tekniklerini, denetim 

zamanını ve içeriğini belirleyebilmesi için iç kontrol yapısını n etkin olarak 

kurulabilmesi için bilgi toplaması zorunluluğu getirilmiştir.  

1.8.2.3. Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tarafından Yapılan Düzenlemeler  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan ekonomik krizlerin sebebi olarak 

mali yönetim ve denetim sistemindeki eksikliklerin gösterilmesi, Dünya Bankası ve 

Uluslararası Para Fonu ile yapılan kredi anlaşmaları ve AB'ye üyelik sürecinde üst 

politika belgelerinde yapılan taahhütler kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi 

alanlarındaki reform ihtiyacının daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden 
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olmuştur (Eralp ve Bozbaş, 2014:2). Bu nedenlerden dolayı Türkiye’de, kamu mali 

yönetiminde saydamlığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi için etkin bir iç 

kontrol sisteminin önemi anlaşılarak bu konuda çeşitli düzenlemelere gidilmiş ve 

kamu iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin mevzuata 

yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda iç kontrol kavramı kamu idareleri 

için mevzuatımıza 2005 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile girmiştir. 5018 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuatta kamu idarelerindeki iç 

kontrol sisteminin kurulmasında COSO modeli esas almıştır. 

5018 sayılı Kanunun 55. Maddesinde iç kontrol; “İdarenin amaçlarına, 

belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin 

zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer 

kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamayla; genel kabul görmüş 

uluslararası standartlara uygun bir şekilde iç kontroller mali iş ve işlemlerle sınırlı 

olmayacak şekilde idari kontrolleri de kapsayan bir biçimde düzenlenmiştir. Başka 

bir tanımlamayla mali ve mali olmayan tüm süreç ve işlemler ile ilgili kontrollerin iç 

kontrol sisteminin kapsamına girdiği anlaşılmaktadır. 

 5018 sayılı Kanun düzenlemesinden sonra iç kontrol ve iç denetime ilişkin 

ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. İkincil mevzuat olarak genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde iç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerinin 

yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek üzere İç Kontrol ve Ön 

Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. COSO modeli ile INTOSAI 

Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği iç Kontrol Standartları esas 

alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu iç Kontrol Standartları 

Tebliği" ile Türkiye’de kamu kesimine yönelik iç kontrol standartları düzenlemesi 

olan Kamu İç Kontrol Standartları ise 26 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ağmaz, 2017: 76) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İÇ DENETİM SİSTEMİ 

 

2.1. İç Denetim Kavramı  

İç denetim, şirketlerin risk yönetimini inceleyerek, kontrol ve yönetişim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek bu etkinliği artırmaya yönelik sistemli ve 

disiplinli bir yaklaşımla şirketlerin amaçlarına ulaşması konusunda bir destek 

faaliyeti yerine getirir. (International Professional Practices Framework” 

http://www.theiia.org/guidance/standards-andguidance/ippf/definition-of-internal 

auditing/)  

İç denetim kavramının tanımının geçmişten günümüze kadar gelen 

literatürdeki kullanımları aşağıdaki gibi olmuştur. 

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) ve Denetim 

Standartları Kurulu (ASB) tarafından yapılan iç denetim tanımı da şöyledir: “İç 

denetim, işletmede gerçekleşmekte olan muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin 

çalışmalarının incelenmesinde yönetim veya yönetim kurulu tarafından 

gerçekleştirilen izleme ve değerleme sistemidir”. Buna benzer bir tanım da İç 

Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından 1947 yılında yapılmıştır: “ Bir örgütte hizmet 

amacıyla faaliyetlerinin ve uygulamalarının değerlendirilmesi için oluşturulmuş 

bağımsız bir değerleme ve kontrol fonksiyonudur” (Guy ve diğerleri, 1996:857; Bou-

Road, 2000:182). 

İç denetim, işletme faaliyetlerinin verimlilik ve rekabet gücünü arttıracak bir 

biçimde yönlendirilmesini, işletme varlıklarının rasyonel olarak yönetilmesini, 

yatırım ve yönetim danışmanlığını, işletmede hata ve hilelerin önlenmesini 

sağlamaya yönelik ve yönetime bağlı olarak çalışmakta olan fakat yürütülen 

faaliyetler bakımında bağımsız denetçiler tarafından yapılan bir denetimdir (Özer, 

1997: 79). 
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Etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasında önemli bir unsur olan iç 

denetim, işletme faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla işletme içinde 

oluşturulmuş bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur (Pickett, 2000:5). 

Başka bir tanımlama ile iç denetim; kurumların risk yönetimi, kontrol ve 

yönetim süreçlerinin etkililiğini, düzenli ve disiplinli bir şekilde değerlendirip 

geliştirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan ve gerek özel sektörde 

gerekse özel sektörden etkilenen kamu sektöründe yönetim faaliyetinin neredeyse 

olmazsa olmaz bir işlevi haline gelen bir yönetim fonksiyonudur (Sezal, 2006: 16). 

İç denetimin tanımında bazı farklılıklar olsa bile özünde aynı amaca 

yöneliktir. İç denetim, işletme üst yönetiminin kararlarının bir göstergesi olan yasal 

düzenlemelere ve yazılı emirlere ne kadar uyulduğunu tespit ve varsa olumsuz 

işleyişi raporlamak işlevlerini yerine getirir ( Kurnaz ve Çetinoğlu,  2010: 26). 

İç denetimin tarihi çok eskilere dayanmakla beraber, modern anlamda iç 

denetim faaliyetleri 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren anlaşılmaya ve yürütülmeye 

başlanmıştır. İç denetim kavramının içeriği ve faaliyetinin neleri kapsamına aldığı 

konusunda farklı bakışlar bulunmaktadır. İç denetim faaliyeti, işletme faaliyetlerinin 

değerlendirilmesinin işletme içerisinde bulunan ve belirli özelliklere sahip uzman 

personelce yapılması ve bu faaliyetler sonucu saptanan çözüm önerilerinin sunularak 

işletme yönetimine geleceğe yönelik alacakları kararlarda yardımcı olunması 

biçiminde tanımlanabilir (Aslan, 2010: 66). 

Büyük şirketlerdeki hissedarlar ve yönetim kurulu üyeleri, şirket 

çalışanlarının faaliyetlerinin etkinliğinden haberdar olmak ve onları gözlemlemek 

istemektedirler. Hissedarların bu istekleri, yetki sahibi vekil/müdür ve diğer 

çalışanların faaliyetlerinin, denetim komitesinin bir bölümü şeklinde hizmet veren iç 

denetim departmanları tarafından sağlanmaktadır. Özellikle halka açık anonim 

ortaklıklarda, ortak sayısının çokluğu ve ortaklar grubunun arz ettiği nitelik 

bakımından, iç denetim iç kontrol sisteminin etkinliğini sağlayan bir unsur olmaktan 

çıkmış ve faaliyetlerin gidişatını tarafsız olarak yansıtmaya yarayan bir çalışma 

özelliği kazanmıştır (Adams, 1994: 10). 
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2000’lerin başında yaşanan muhasebe skandalları iç denetimin kapsamına 

organizasyon risklerinin de alınması gerçeği yanında, finansal sonuçlara ilişkin 

sorumluluğun yönetimde olması gerektiğini ortaya çıkarmıştır (Pehlivanlı, 2010: 8). 

2003’te iç denetimin amacı, “kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve 

disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak” 

şeklinde ifade edilmiştir (Deloitte, 2008: 4). 

İşletme faaliyetlerinin, yönetimin belirlediği politika ve prosedürlere uygun 

olarak yerine getirilip getirilmediğini denetleyen birim olan iç denetim, işletmeye 

hizmet etmek gayesiyle kurulmuş bağımsız bir değerleme işlevidir. (Moeller ve Witt, 

1999: 11) İşletme faaliyetlerinin ve süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini 

sağlayarak çok önemli bir unsur haine gelen iç denetim işlevi, örgütlerdeki yönetim 

anlayışında ve örgüt kültüründeki değişimlerin ekseninde, her geçen gün daha da 

önem kazanmaktadır. Nitekim İç Denetçiler Enstitüsü’nün 2003 yılında yaptığı 

araştırma da Fortune 1000’de bulunan büyük işletmelerin %80’in de iç denetim 

fonksiyonu bulunmaktadır. (Harrington, 2004: 65) 

Dünün işlem ve hata odaklı iç denetim yaklaşımı, bugün süreç odaklı, işin 

etkinliğinin artırılmasına yönelik stratejik akıl ortaklığına doğru değişim ve gelişim 

göstermiştir. Kurumsal yönetim içinde iç denetimin rolünü değerlendirdiğimizde; 

süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının gelişimi, kurumsal performans ve 

verimlilik yönetimi, iç iletişim, iyi uygulamaların paylaşılmasının katma değer 

yaratılmasında rolü olduğu görülmektedir (Uzun, 2009: 62). 

2.2. İÇ DENETİMİN UNSURLARI  

İç denetim içsel olmakla birlikte bağımsız ve tarafsız olan, danışmanlık 

hizmeti veren, kurum faaliyetlerine değer katıp geliştiren, sistematik ve disiplinli bir 

şekilde hedeflere ulaşmaya çalışarak riskleri yöneterek yönetime etkinlik konusunda 

destek olan bir süreçtir. 
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2.2.1. İçsel Olması  

Her şeyden önce iç denetim, içseldir. Yani iç denetim hizmeti kurumun 

içerisinden sağlanmakta ve dış denetim faaliyetinden farklı özellikler göstermektedir.  

2.2.2. Bağımsız ve Tarafsız Olması  

İç denetimin özelliklerine ilişkin tüm tanımlamalar, bağımsızlığın bir 

unsurudur. İç denetim fonksiyonu, uygun bir statüde yer almalı ve incelenecek 

işlemlerden uzak durmayı başarabilmelidir. Eğer bu koşul yerine getirilemezse, bu 

durum iç denetim hizmeti açısından temel bir kusur ortaya çıkaracak ve bazı iç 

denetim fonksiyonlarının, belirlenen ve tüm iç denetçilerin uymakla yükümlü 

oldukları standartlarla uyumsuz olmasına yol açacaktır. 

Bağımsızlık ve tarafsızlık, etkili bir iç denetim faaliyetinin ayrılmaz bir 

parçası olarak organizasyonlara iç kontrole en büyük güvenceyi sağlayarak iç 

denetimin temel yapıtaşlarından biri haline getirmektedir.  

Objektiflik/tarafsızlık, iç denetçiler işlerini yaparken sahip olmaları gereken 

bir düşünsel durumdur. İç denetçilerin operasyonel sorumluluk üstlenmemelerini ve 

iç denetim faaliyetlerinde olası çıkar çatışmalarından kaçınmak gibi özel önlemlerin 

alınmasını gerektirir (ECIIA, 2005: 30). 

2.2.3. Danışmanlık Hizmeti Vermesi  

İç denetim, güvence sağlama ve danışmanlık hizmetidir. İç denetimin temel 

fonksiyonlarından biri olan danışmanlık faaliyeti onu farklı yapan özelliklerden 

biridir. Aslında bütün denetim faaliyetlerinin yönetime danışmanlık yapma işlevi 

vardır. Çünkü yönetimler denetim raporları sayesinde sorumlu oldukları faaliyet 

alanlarında aksaklık yaşanıp yaşanmadığını yaşanıyorsa bu aksaklıklar için nasıl 

iyileştirmelere yapılabileceği konusunda bilgiler elde ederler. Ancak iç denetimde 

farklılık yaratan durum danışmanlık faaliyetinin, aslında iç denetçilerin asli 

görevlerinden biri olmasıdır. İç denetim, her yöneticinin ihtiyaçları doğrultusunda 

yönetime tavsiye ve destek sağlayacaktır. Örneğin risk yönetimi ile ilgili olarak, iç 

denetçiler, danışmanlık görevi sırasında risklerin etkileri ve olası riskleri tespiti gibi 
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konuları yerine getirmektedirler. Öte yandan iç denetimin temel rolü kurumun 

riskleri iyi yönetip yönetmediği hususunda güvence sağlamaktır. İç denetim, 

kontrollerin riskleri işaret etme düzeyine ilişkin güvence sağlayabilmektedir ancak 

kesin olarak garanti verememektedir.  

Bu çerçevede güvence faaliyetlerinin sadece kontrol faaliyetlerini incelemek 

şeklinde bir işlevi olmadığını aynı zamanda işletmede ortaya çıkan bütün bilgilerin 

doğru ve tam olup olmadığı konusunda işletme varlıklarının ne düzeyde 

korunduğuna,  faaliyetlerin tam olarak etkin, ekonomik, verimli ve (üst yönetimce 

belirlenen politikalar dâhil) mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğine dair işletmelerin içeride ve dışarda olan tüm paydaşlarına 

makul düzeyde bir güvenceyi sağladığı da ortaya çıkmaktadır (Başpınar, 2006: 26). 

2.2.4. Kurum Faaliyetlerine Değer Katması ve Geliştirmesi  

Değer; kurumsal hedeflere ulaşabilmek amacıyla fırsatların geliştirilmesi, 

operasyonel gelişimin sağlanması ve/ya güvence danışmanlık faaliyetleriyle risklere 

maruz kalmanın olabildiğince azaltılması anlamına gelmektedir ( IIA, International 

Standards for Professional Practice of Internal Auditing, 2007). 

İç denetiminde aslında tüm faaliyetlerin temelinde amaç kuruma değer 

katabilmektir. Bu açıdan iç denetimin idarede gerçekleşecek faaliyetlerde gerekli 

etkinliği sağlayarak, kurumdaki varlıkların korunması konusunun üstünde durarak ve 

oluşabilmesi her zaman mümkün olacak risklere karşı önleyici tedbirleri alarak 

yönetime her daim önemli bir katkı sağlar. Bu yönüyle iç denetimin asıl amacı, 

denetlenen birimlerin yönetici ve çalışanlarının hatalarının ortaya çıkarılarak 

sorumlularının bunlardan dolayı cezalandırılması değildir. Denetimin odak noktası, 

işletmelerdeki faaliyetlerin, süreçlerin ve çalışmaların sürekli geliştirilmesidir 

(Aksoy, 2008: 90). 

İç denetim, kurumun faaliyetlerine değer katmak ve bunları geliştirmek üzere 

tasarlanmıştır. Bir hizmet olarak iç denetim, kurumun ihtiyaçlarını anlamalıdır. 

Bunun bir hizmet olması, iç denetimin kendi çıkarları için değil kurum için 

tanımlanmış çıkarlara yönelmesini sağlamaktadır. Değer katma, iç denetçilerin ve iç 
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denetim birim yöneticilerinin zihninde en üst sırada yer almalı ve bu özellik tüm 

denetim sürecini yönlendirmelidir. Geliştirme ise sürekli gelişim kavramını gündeme 

getirmektedir. İç denetçiler, insanları teftiş etmek veya yakalamak için değil, işleri 

daha iyi hale getirmek için görev başındadırlar.  

2.2.5. Hedeflere Ulaşmada Yardımcı Olması  

İç denetim, kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. İç denetimin 

görevleri, kurumun hedefleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Bir kurumu başarıya 

ulaştırmak, yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrollerin temel güdüsüdür. İç denetimi 

yönlendiren de uzun vadeli kurumsal başarıya ulaşma çabası olmalıdır.  

2.2.6. Sistematik ve Disiplinli Çalışması  

İç denetim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla çalışır. Günümüzde iç 

denetim, tam olarak gelişmiş bir meslektir. Bu, iç denetimin açık mesleki standartlara 

sahip olduğu ve kalitenin sağlanabilmesi için en iyi uygulamalara göre çalıştığı 

anlamına gelmektedir. Dolaysıyla kurum, iç denetçiden çalışmalarında sistematik ve 

disiplinli bir yaklaşım ortaya koymasını beklemektedir. Bu yaklaşım hem 

danışmanlık hem de güvence sağlama görevleri için geçerlidir.  

2.2.7. Değerlendirme ve Geliştirme İçin Çalışması  

İç denetim, etkin bir değerlendirme ile işletme faaliyetlerini geliştirmeyi 

amaçlar. Eğer işletmeler faaliyetlerini geliştirme konusunun üstünde daha çok 

yoğunlaşıyorsa bir takım değerlendirilmelerin yapılması gerekir. Güvenilir sonuçlara 

ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetim tekniklerinin profesyonel ve tarafsız bir 

şekilde uygulanması gerekmektedir. İç denetim, faaliyetleri geliştirmek için resmi 

değerlendirme yöntemlerini kullanmaktadır.  

2.2.8. Etkililiği Değerlendirmeyi ve Geliştirmeyi Amaçlaması  

İç denetim, işletme faaliyetlerinin etkililiğini değerlendirmeyi ve geliştirmeyi 

amaçlar. Etkililik, yönetimin hedeflere ulaşılacağını garanti edecek şekilde, 

faaliyetlerin amaçları belirlediği ve buna göre kaynakları kontrol ettiği düşüncesine 

dayanan çok önemli bir kavramdır. Etkililik kavramının arkasında yatan karmaşıklık 
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çok büyüktür. Bu kavramı iç denetim kavramının içerisine dahil etmek denetimin 

potansiyel kapsamını son derece genişletmektedir.  

2.2.9. Risk Yönetimi, Kontrol ve Yönetişim Süreçlerini Değerlendirmesi  

İç denetim faaliyetinin temel katkısı, kurumdaki kritik risklere odaklanması 

ve mevcut faaliyetlerin bu riskleri yönetmedeki yeterliliğini gözden geçirmesidir. İç 

denetimin bu özelliği, kuruma değer katacak ve risklerle mücadelede kurumu 

güçlendirecektir (PIFC Expcrt Group, 2004: 78). 

Profesyonel bir iç denetim faaliyeti, iç kontrol süreçlerinin riskleri istenilen 

düzeyde tutacak şekilde işlediği konusunda nesnel güvence sağlayarak yönetim 

faaliyetlerine katkı sağlar (ECIIA, 2005: 23). 

İç denetim faaliyeti, maruz kalan önemli riskleri tanımlayarak ve 

değerlendirerek ve risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunarak kuruma destek olmaktadır. İç denetim faaliyeti (IIA, 2007) : 

• Mali ve işlemsel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu; 

• İşlemlerin etkililiği ve verimliliği; 

• Varlıkların korunması; 

• Kanunlar, yönetmelikler ve sözleşmelerle uyumluluk  hususlarına ilişkin 

olarak kurumun yönetiminin, işlemlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı 

riskleri değerlendirmektedir. 

Organizasyonun karşı karşıya kaldığı risklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesinin ardından yönetim, risklerin kabul edilebilir bir seviyede olup 

olmadığını belirlemek ve kabul edilebilir seviyede değilse gerekli önlemleri almak 

zorundadır (ECIIA,  2005: 13). 

2.3. İç Denetime İhtiyaç Duyulma Nedenleri 

İşletmelerde iç denetime birçok yönden ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda 

ihtiyaç duyulmasının nedenleri açıklanmıştır. 
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2.3.1. Sorumluluk ve Hesap Verebilme  

Organizasyonlarda, yöneticiler karar verme haklarının bazılarını kendilerine 

bağlı olan astlara devreder. Tüm yöneticiler, çalışanların görevlerini nasıl yerine 

getirdiğini ve örgütün hedeflerinin de bir parçasını oluşturan bireysel hedeflerine 

ulaşıp ulaşmadıklarını bilmelidir. Söz konusu bilgilenme faaliyetinde yöneticilerin 

kişisel çabaları ve astların kendi faaliyetlerini raporlamaları var olan çıkar çatışması 

sebebiyle beklenen faydayı sağlamaz. Bu durumda bir iç denetçi ihtiyacı ortaya 

çıkar. Sistemlerin, usullerin, kontrollerin değerlendirilmesi ve verimliliği ile 

hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesinde iç denetçiler bilgi toplama, şartları 

analiz etme ve problemleri tanımlama konularındaki işlemleri yöneticilere vekâleten 

yaparlar (Korkmaz, 2007: 6). 

Yetkinin bir kısmını devretmek, ondan vazgeçmek değildir. Astların sahip 

olduğu yetki belli sınırlar ölçüsünde davranma özgürlüğüdür. Temel yetkiler yine 

yöneticidedir.  

2.3.2. Vekalet Sözleşmesi  

İşletme yöneticileri ve işletme sahipleri çoğu zaman işletmenin yönetimi 

konusunda çıkar çatışması yaşarlar. İşletme yöneticileri daha fazla ücret güdüsüyle 

hareket ederken işletme sahipleri şirketin değerinin maksimizasyonu üzerine hedefler 

belirlerler. Bu ve benzeri nedenlerle işletme sahipleri yöneticilerin kaynakları etkin 

ve verimli kullanıp kullanmadıkları konusunda çoğu zaman endişe yaşarlar. Fakat 

burada yeterli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmamakla birlikte zamanın 

yetersizliği konularıyla karşı karşıya kaldıklarından işletme yöneticilerini tam ve 

doğru olarak değerlendirme yetisinden yoksun kalmaktadırlar.  

Bu nedenlerle işletme sahipleri ve işletme yöneticileri arasındaki ilişki vekalet 

sözleşmesine benzemektedir. Bu açıdan baktığımızda aslında bir vekil olarak 

işletmede görevli olan yöneticilerin işletme ile aralarında oluşan borç ilişkisini yerine 

getirirken ortaya bir takım hatalar ve sorunlar çıkabilecektir. Bu hataların önlenmesi 

konusunda ve işletme sahiplerinin endişelerinin giderilmesi konusunda başvurulacak 

ve bilgi alınabilecek en doğru yol iç denetimlerdir. İç deneticiler hem finansal hem 
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de finansal olmayan işlem ve süreçleri içeren denetimler sayesinde işletme sahipleri 

ve işletme yöneticileri arasındaki çatışmaların önüne geçecektir. 

2.3.3. Danışmanlık ve Eğitim 

İç denetçiler işletme içerisinde sadece denetim işini yapan kişiler değildir. 

Aslında iyi yetişen bir iç denetici yönetime yardımcı olma konusunda aranan 

nitelikte eğitim ve deneyime sahip olan kişilerdir. Mesleklerinde iyi yetişen iç 

denetçiler işletmelerde ortaya çıkan hata ve hileleri önceden açığa çıkarmak dışında 

aynı zamanda gelecekte karşılaşabilecek konularda da öngörüye sahip olacaklarından 

işletme yöneticilerine danışmanlık ve eğitim hizmetini sunabilirler. İç deneticiler bu 

saydığımız görevleri yerine getirebilmek için işletmede yönetim konusunda ayrıntılı 

bir bilgi birikimine sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda olaylara yönetici bakış 

açısıyla yaklaşma becerisine sahip olabilmelidirler.  

Amerikan İç Denetim Enstitüsünün kabul ettiği tanımda ifade edildiği 

şekliyle iç denetim, bir kuruluşun faaliyetlerine değer katarak bu faaliyetleri 

geliştirmek üzere tasarlanmış olan, bağımsız ve objektif bir sağlamlama ve 

danışmanlık faaliyetidir. Basel Bankacılık Gözetim Komitesi de, iç denetim bölümü 

için bilhassa önem arz eden tarafsızlık ve objektiflik ihtiyacının, iç denetim 

bölümünün aynı zamanda iç kontrollerin geliştirilmesi konusunda üst yönetime 

müşavirlik veya danışmanlık yapmasına engel oluşturmadığını belirtmektedir (Basel 

Komitesi Raporu, 1999: 2). 

2.3.4. Tasarruf İhtiyacı  

Denetimlerin profesyonel olarak yapılmalarıyla ortaya çıkan eksikliklerin 

işletmeler tarafından düzeltilmesi işletmelerin maddi yönden büyük ve önemli 

tasarruflar sağlayarak kazançlar elde etmelerine imkan sağlayacaktır. Ortaya çıkan 

bu maddi kayıpların boyutu bazen iç denetim biriminin yıllık maliyetleri ile aynı 

tutarda olabilmektedir (Sawyer, 1988: 17).  

Burada ayrıca kurulacak olan iç denetim sisteminin maliyeti ve yaratacağı 

fayda da göz önüne alınmalıdır. İç denetimin kurulma maliyeti eğer sağlayacağı 

faydadan daha fazla ise daha düşük maliyetli bir iç denetim sistemi kurulmalı, eğer iç 
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denetimin kurulması ile ortaya çıkacak fayda maliyetten fazlaysa burada daha 

ayrıntılı bir iç denetim sisteminin kurulması kararı daha doğru olacaktır. Burada iç 

denetim sistemi için maliyet ve fayda arasında optimum bir dengenin kurulması 

oldukça önemlidir. 

2.3.5. Hatalı ve Hileli İşlemlerin Ortaya Çıkarılması  

Hatalı ve hileli eylem ve işlemler işletmelerin çıkarı ya da zararı için örgüt 

içinden veya örgüt dışından olan kişilerce gerçekleştirilmiş olabilir. İşletmede var 

olan iç denetim sistemi bu hataların ve hilelerin kısa sürede tespitine olanak 

sağlayacaklardır. Bununla birlikte küreselleşme ile uluslararası hale gelen pazarlar ve 

uluslararası pazarlarda gerçekleşen finansal işlemler sonucunda işletmelerin 

uluslararası pazarlardaki diğer işletmeler ile gerçekleştirecekleri tüm işlem ve 

faaliyetlerde iç denetim faaliyetlerini sürdürmeleri zorlaşacak ve çok daha maliyetli 

bir hal alacaktır.  Bu noktada iç denetim sistemi işletmelere çözüm sunacaktır. 

2.3.6. Etkinlik ve Verimlilik İhtiyacı  

Kıt olan kaynaklar sınırsız ihtiyaçlara dağıtılırken önemli olan en uygun yani 

optimum dengeyi sağlamaktır. Üretim yapılırken veya faaliyetler gerçekleştirilirken 

ya daha az maliyetle, ya da aynı maliyetle daha fazla çıktıya ulaşmak hedeflenir. 

Kısacası önemli olan nokta kaynakları ekonomik, etkin ve verimli şekilde 

kullanmaktır. Bunu sağlamak için ortaya çıkacak olası risk ve etkilerinin tespit 

edilmesi ve analiz edilmesi gerekir. Bu noktada işletmelerde iç kontrol faaliyetleri, 

risk analizlerinin yeterli olup olmadığını, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli 

kullanılıp kullanılmadığını mesleki yetkinlikleri ile uluslararası standartlara göre 

objektif olarak değerlendirecektir. Bu nedenle işletmelerde nesnel güvence verecek 

ve kuruma katma değer yaratacak bir iç denetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kurum içerisinde etkin bir kontrol sisteminin var olduğuna; kurumun risk 

yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine; üretilen 

bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının korunduğuna; faaliyetlerin etkili, 

ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum 

içine ve kurum dışına iç denetçiler güvence verecektir (Memiş, 2006: 87-88) . 
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2.4. İç Denetim Türleri  

Uygulamada, iç denetim 5 temel faaliyet alanını kapsamaktadır. Bunlar; 

• Mali Denetim: Kamuda gerçekleşmiş olan bir iş veya çabanın maliye bilimi 

temellerine ve mali yasaların kurallarına uygunluğunu, belli bir zaman 

süresince araştırma eylemine mali denetim denir.  

Mali raporlardaki verilerin, denetlenen birimin varlık ve yükümlülüklerinin 

gerçek değeriyle, finansman kaynaklarıyla, varlıklarının yönetimiyle ve 

tahsis edilen bütçe ödenekleriyle uyumlu olup olmadığının 

değerlendirilmesidir (Alptürk, 2008: 22). 

 

• Uygunluk Denetimi: Bir örgütteki mali işlemler ile diğer faaliyetlerinin 

belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla incelenmesidir (Alptürk, 2008: 22). 

Uygunluk denetimi geleneksel denetimde de yer alır ve düzenlilik 

denetiminin mali denetimle birlikte alt kümesini oluşturur. Bir yönüyle 

uygunluk denetimine düzenlilik denetimi de denmektedir.  

 

• Performans Denetimi: Performans, bir işi gerçekleştiren bireyin, örgütün 

veya bir grubun o işle amaçladığı hedeflere ne düzeyde ulaşıla bilindiğinin  

nice ve nitel ifade edilmesidir. Diğer bir anlatımla kısaca, “herhangi bir işte 

gösterilen başarı derecesidir’’ (Bozkurt, 1998: 203). 

Kurum ya da kurulusun görevlerini yerine getirirken kullandığı fiziki, mali ve 

beşeri kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik derecelerinin 

değerlendirilmesidir (Alptürk, 2008: 22). 

 

• Sistem Denetimi: Denetlenen birimlerdeki mali yönetim şekillerini, 

eksikliklerini tespit edebilme ve giderebilme konusunda birimlerdeki 

denetimlerin etkili olup olmadığının değerlendirilmesidir. İç denetçiler 

harcamalar sonrası hem uygunluk denetimi hem de sistem süreç denetimi 

yaparlar. Mali yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin önerilerde bulunurlar. 
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Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden daha 

önceden gerçekleşmiş olan işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü 

sağlamak için malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanarak üst yöneticilerin 

onayları ile yürürlüğe konulur (Sarıkaya, 2008: 65). 

 

• Bilgi Teknolojileri Denetimi: Denetlenen birime ait elektronik bilgi 

sistemlerinin güvenilirliğinin ve sürekliliğinin değerlendirilmesi sürecindeki 

denetimdir. Bilgi Teknolojileri Denetimi ayrıca denetlenen bilgi sisteminde 

depolanmış olan veri ve bilgilerin yeterliliğini ve doğruluğunu 

değerlendirebilmek amacıyla da kullanılır. Bilgi sisteminin güvenliği, 

depolanmış bilgilerin yanlış kullanılmasının, zarara uğratılmasının ya da yok 

edilmesinin önlenme derecesi olarak belirtilebilir (Karaaslan, 2006: 337). 

2.5. İç Denetimin Yararları  

İç denetim; işletmelerde finansal raporlama süreçlerinin güvenilirliği, yasa ve 

düzenlemelere uyumluluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi 

sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için gerekli işlevlerden biri kabul edilir. İç 

denetim, kurum ve kuruluşlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine katkı 

sağlar, risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici özellik taşır, kurumsal yönetim 

kalitesini geliştirir, kurumsal değerin yükselmesine katkı sağlar, pay ve menfaat 

sahipleri için güvence sağlar (Uzun, 2008). 

İç denetim bir kurumsal organizasyonun faaliyetlerine ve süreçlerine değer 

katmak ve geliştirmek için oluşturulmuş, bağımsız ve tarafsız bir güvence ve 

danışmanlık eylemidir. İç denetim, işletmelerde risk yönetiminde kontrol 

fonksiyonunun değerlendirilmesinde kurumsal yönetimin etkinliği süreçlerinde 

işletmelere sistematik ve düzenli bir yaklaşım sunarlar.  

Her kurumda, yöneticiler yetkilerin bir bölümünü çalışan kişilere devrederler. 

Yöneticilerin, çalışanların görevlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirip 

getirmediklerini ve işletmenin amaçlarının da bir parçasını oluşturan bireysel 

hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını öğrenmesi gereklidir. İç denetçiler bilgi toplama, 

koşulları değerlendirme ve sorunları tanımlama konularındaki işlemleri yöneticilere 
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vekaleten yerine getirirler. Yönetime danışmanlık ve yardım, hileli ve hatalı 

işlemlere karşı korunma ihtiyacı, iç denetim ihtiyacının önemli bir fonksiyonunu 

oluşturmaktadır (Alptürk, 2008: 30). 

Modern iç denetimin en temel yararları şu şekilde sıralanabilir (Pehlivanlı, 2010: 18); 

• İç denetim etkinliği aslında iç kontrol ile çok yakından ilişkilidir. Eğer 

işletmede etkin bir iç kontrol yapısı varsa zaten bu iç denetimin etkinliğini 

yükseltecek ve güvenilir bilgi ihtiyacı sorununu çözecektir.  

• İşletmeye ait varlıklar ve kayıtlar korunarak etkin bir iç denetim sisteminin 

faydalarından yararlanılmış olunur.  

• Verimlilik artışı ihtiyacı faaliyetlerin etkin olması nedeniyle karşılanmış olur. 

• Üst yönetimin belirlediği politika ve prosedürlere yüksek düzeyde  uyum 

sağlanabilir. 

2.6. İç Denetim Süreci  

İDKK tarafından üçer yıllık dönemlere ilişkin yayınlanmış olan Kamu İç 

Denetim Strateji belgesi esas alınarak İç denetim birimi üst yönetimin 

yönlendirmeleri ve önerileriyle birlikte yöneticilerin de görüşlerini dikkate alarak 

risk temelli üç yıllık denetim planı hazırlar. En riskli görülen alanlara ve konulara 

ilişkin denetim maliyetleri gözetilerek öncelik verilir ve bir yıllık denetim programı 

hazırlanır. İç denetim birimleri tarafından hazırlanan plan ve program üst 

yöneticilerin onayına sunulduktan sonra İDDK’ya gönderilir. Program onaylandıktan 

sonra buna uygun görevlendirmeler yapılır. Bunun üzerine iç denetim birimleri 

tarafından denetim yapılacak birimlere bildirim yazısı gönderilir. 

Denetim yapmak amacıyla görevlendirilmiş olan iç denetçiler 

görevlendirildikleri bölümlerdeki konularla ilgili gerekli incelemeleri ve araştırmaları 

yaptıktan sonra denetimin amacını ve kapsamını tespit edecek ve sonrasında 

denetlenecek olan birimdeki personellerin ve üst yöneticinin katılacağı bir açılış 

toplantısı yaparlar. 

Açılış toplantısında yapılacak denetimin amacı, denetimin kapsamı, yapılacak 

denetimde kullanılacak olan yöntem ve teknikler, denetimin devam edeceği tahmini 
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süre, denetim sırasında iç denetçiye yardımcı olacak personelin belirlenmesi, denetim 

sırasında denetçilerin çalışanlardan beklentileri ve idarenin denetçilerin yaptığı 

denetimden beklentileri görüşülür. Açılış toplantısının ardından fiilen denetim 

başlamış olur. 

Denetimin yürütülmesi esnasında uygulanmasına karar verilecek testler için 

iç kontrol uygulamalarının da yeterliliğini yapabilecek şekilde bir değerlendirme 

tasarımı yapılır ve riskli alanlar önceliklendirilir. Denetim esnasında elde edilen 

buluğular birim yöneticileri ile paylaşılır ve yapılmış olan testler, gözlemler vb. olan 

tüm araştırmalar çalışma kağıtlarıyla belgelendirilir. 

Denetimin sonlandırılması aşamasında elde edilen incelemeler sonucu 

bulgular denetlenen birim yöneticilerinin katılacağı bir kapanış toplantısında 

paylaşılır. Bu toplantıda değerlendirme eksiklikleri olup olmadığı varsa birim 

yöneticinin farklı görüşleri de toplantı tutanağına eklenir. Taslak olarak hazırlanan 

rapor daha sonrasında denetlenen birimle görüşünün alınması ve 

değerlendirilmesiyle nihai haline getirilip üst yöneticilere sunulur.  

Üst yönetici tarafından değerlendirilen rapor gerekli işlemlerin 

yürütülebilmesi için ilgili birimlere gönderilir. Raporda belirtilen öneriler ve 

tedbirlerin nasıl uygulandığı izlenir. Ardından denetim raporu özeti ve nihai rapor 

üzerine yapılacak işlemlerle ilgili bilgiler raporun sunulduğu tarihten itibaren 2 ay 

içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir. 

2.7. İç Denetçi  

İç denetçi, örgütlerde ve organizasyonlarda mali süreçlerin yönetiminin ve iç 

kontrol sisteminin yeterli düzeyde işleyip işlemediğini eğer işletme içinde yeterli 

düzeyde gerçekleştirilemiyorsa bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi yönetim 

kademeleriyle bu konuda iş birlikleri yaparak gerekli süreçlerin oluşturulmasına 

yardımcı olan kişi veya kişilerdir. İç denetçi bir kontrol yapmakla değil aslında 

danışmanlık yapmakla daha çok ilişkilendirilmelidir. 

Avrupa Komisyonu iç denetçiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “İç denetçi 

(Yöneticinin-Bakanın kuruluşu dışında ya da içinde yerleşik), harcama sonrası iç 
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denetimin bütün ilgili türlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kamu mâliyesi 

terimleriyle, iç denetçiler kendilerine yeterli derecede fonksiyonel bağımsızlık 

sağlayan ‘özel bir statüye’ sahip olmalıdır. İç denetçi, yöneticiye rapor verebilir ya 

da Başbakana karşı sorumlu olan bir İç Denetim Kurulu veya Maliye Bakanlığı gibi 

merkezi Kamu İç Denetim Servisi tarafından atanabilir’’ (Avrupa Komisyonu, 

Glossary of Definitions Used by the Commission in the Framework of PIFC.) . 

İç denetçiler, aslında birçok konuda özel bir pozisyona sahip olmadırlar. Bu 

pozisyonda birçok konuda ayrıcalıklar elde etmeleri gerekmektedir. Bu özel 

pozisyonda denetçilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere ulaşmakta zorluklar 

yaşamaması, denetime ait elde ettikleri bulgularını, sonuçlarını ve tavsiyelerini 

serbest bir şekilde raporlayabilmeleri gerekmektedir.  

İç denetçiler, kuruluşların kendi içyapılarında kurdukları iç denetim 

birimlerinde çalışan, kuruluş örgütünde yer alan, üst yönetime karşı sorumlu olan ve 

ücretleri bağlı bulundukları kurum ya da kuruluş tarafından ödenen kişilerdir. İç 

denetimin genel amacı üst yönetime sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde 

yerine getirmeleri için destek sağlamaktır. Bu nedenle iç denetçilerin aşağıdaki 

faaliyetleri yerine getirmesi beklenmektedir :   

•Tüm kontrollerin yeterliliğini dikkatle inceleyerek uygun maliyete sahip olan 

etkin kontrol sistemlerinin oluşturulmasına destek olmak.  

• İşletmenin faaliyetlerinin ve işlemlerinin daha önceden oluşturulmuş veya 

oluşturulacak  politikalara, planlara ve yönergelere ait uygunluklarını tespit etmek.  

• İşletme varlıkların korunduğuna dair araştırmaların bilgisine sahip olmak. 

• İşletme yönetimi tarafından istenilen özel denetim işlevlerini yapmak. 

 •Üretilen her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmak.  

• İşletmede yürütülen faaliyetlerle ilişkin iyileştirme ve geliştirme önlemlerini 

tespit ederek yönetim birimleri ile paylaşmak.  
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•İşletme içinde kurulmuş olan uygulamalardaki etkinliği ve verimliliği 

değerlendirmek.  

İç denetçiler, şirketlere karşılaştıkları zorluklar ile başa çıkmada, şirket 

değerlerine katma değer yaratmada önemli bir avantaj sağlarken kendileri de sürekli 

olarak bilgilerini ve deneyimlerini artırmaya çalışırlar. İşletmeye gerçekten ihtiyaç 

duyduğu konuda destek sunabilmek için işletmenin bulunduğu sektörü ve işletme 

hedeflerini çok iyi anlamalı ve becerilerini kurumun daha etkin ve verimli olabilmesi 

yönünde kullanmalıdır.  

Bununla beraber şirketlerin kaynaklarını olası olumsuz durumlara karşı 

korumak çok önemlidir. İç denetçiler bu konularda gerekli incelemeleri yaparak 

şirketler için çok kıymetli olan bu olumsuz durumların önüne geçerek işletmelere 

süreklilik sağlayan bir değer katabilirler. Bu nedenle işletmede yürütülen 

politikaların ve prosedürlerin incelenmesi ve verimlilik konularına hassasiyet 

gösterilmesi gerekmektedir. Bu da günümüzde iç denetçilerin işletmelerin 

faaliyetlerini önemli oranda daha etkin ve verimli kullanma hedeflerine 

yönlendirerek işletmelerin başarıya ulaşmalarında büyük katkı sağlamalarına neden 

olmaktadır 

İç denetçiler işletmelerde gerekli faaliyetlerini sürdürürken ve iç denetim 

raporlarını düzenlerken oldukça tarafsız davranmalıdırlar. İç denetim birimleri 

tarafsızlıklarını korumak amacıyla raporlarını yönetim kurulu ile paylaşmak 

istemekte ve sorumluluk konusunda yönetim kuruluna bağlı olmak istemektedirler.  

2.8. İç Denetim Alanında Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar 

İç denetim yaklaşımında yeni değişimlerin ortaya çıkmasından birçok sebep 

vardır. Ancak temelde bu birçok sebebin iki ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi 

değişen ve gelişen yönetim anlayışlarıyla birlikte iç denetimde de geleneksel 

yaklaşımın yetersizliğinin fark edilmesi iken diğer sebep ise iç denetim biriminde 

çalışan iç denetçilerin bağımsızlık ve objektiflik anlayışından yanlış bir şekilde yola 

çıkarak işletmeye ve işletme yönetimine karşı sorumluluklarını yerine getirmeden 
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yapılması gereken birçok görevde kendilerini bu görevlerden soyutlayan bir yanlış 

anlayışa sahip olmalarıdır. 

Tüm bunlar ve bunlarla ortaya çıkan birçok alt sorun işletmelerde denetim 

konusunda birçok güncel yaklaşımın belirlenmesi ve uygulanması konusunda 

işletmeler için itici bir faktör olmuştur.  

Bu güncel olan yeni yaklaşımlar ; 

• Pro-aktif  Yaklaşımın Benimsenmesi 

• Denetlenene Müşteri Olarak Yaklaşma 

• Riske Dayalı Denetim Yaklaşımı 

• Sürekli Denetim Yaklaşımı 

• Gelişen Teknolojiyle Uyumlu Denetim Yaklaşımı 

• Kontrol Öz Değerlendirme Yaklaşımı 

• Dış Kaynak ve Eş Kaynak Kullanımı Yaklaşımı olarak 

sıralanmaktadır. 

2.8.1. Pro-aktif  Yaklaşımın Benimsenmesi 

Pro-aktif (çağdaş) yaklaşımı benimseyen iç denetim aslında var olan 

durumları ortaya çıkaran bir anlayıştan ziyade gelecekte ortaya çıkabilecek durumları 

önleyici bir denetim anlayışına doğru vizyonunu değiştirmektedir. 

Pro-aktif yaklaşıma örnek olarak gösterilebilecek yönelimlerden aşağıda yer  

aldığı şekliyle bahsedebilmek mümkündür olmaktadır (Özeren, 1991); 

• İç denetçiler denetim esnasında ulaştıkları tüm bilgileri yöneticilerle 

paylaşmalıdırlar. 

• İç denetim bölümleri mevcut kaynakların büyük bir kısmını an itibariyle 

tasarım aşamasında olan sistemlere ve bu sistemlere ait programların 

incelenmesine ayırmalıdırlar. 

• İç denetim personelleri, risk yönetimi ile birlikte denetimi araçlarının 

kullanılması konusunda yöneticilere destek olmalıdırlar. 
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• İç denetim birimleri denetim yaptıkları alanlarda ortaya çıkan olumsuz 

yönelimleri ve risk unsurlarını belirlemelidirler. Bu amaçla teknolojik 

araçlarının gelişimine özen göstermelidirler.  

2.8.2. Denetlenene Müşteri Olarak Yaklaşma 

IIA’nın 1981 yılında yayımladığı Sorumluluk Bildirisi’nde (SOR) iç 

denetimin, işletmeye hizmet etme amacıyla diğer kontrol faaliyetlerinin yeterliliğini 

ve etkinliğini inceleyerek değerleyen bir kontrol işlevi olduğu ifade edilmektedir. 

Fakat bu durum şuan günümüz dünyasında müşteriyi temel alan bir iç denetim 

yöntemi olarak değişim göstermiştir. Müşteri temelli bir iç denetim yapısı yönetimde 

sadece tek bir bölümün sorumluluğunu değil tepe yönetim de dahil olmak üzere 

organizasyondaki her seviyede sorumluluğun olmasını isteyen bir yaklaşımdır. 

Denetlenene müşteri olarak yaklaşılması neticesinde sorunların belirlenmesi 

ve organizasyona değer katan veya organizasyonu güçlendiren iyileştirmelerin 

desteklenmesiyle risk yönetimi açısından ilgili birimlere daha fazla yardımcı 

olunmaktadır. (Özeren, 1991: 41) Bu hizmet anlayışı içerisinde düşük katma değerli 

faaliyetler, yüksek katma değerli faaliyetlerle değiştirilerek, risk değerlemesi 

yapılmakta ve denetim süreci, organizasyonun iç ve dış çevresindeki değişimlere 

cevap verecek şekilde düzenlenmektedir (Akgül, 2002: 22). 

2.8.3. Riske Dayalı Denetim Yaklaşımı 

Küreselleşme ile beraber ülkemizin de uluslararası pazarlarda faaliyet 

göstermesi dış dünya ile ilişkilerimizin artması sonucunda yatırımların nasıl güvence 

altına alınacağı konusuna dikkat çekmektedir. Yatırımlarını belli bir güvence altına 

alarak uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak zorunlu hale gelmektedir. Fakat 

yatırımcıların risklere karşı korunabilmesi için şuan ki düzenlemelerden dışında 

ilaveten kurumsal yönetim uygulamalarını içerecek yeni düzenlemelerde 

oluşturulmalıdır. Bu şekilde iç denetimin işletmelerde özellikle yoğun çaba sarf ettiği 

risk konusuna gereken önem daha çok verilmeye başlanacaktır.  

Günümüzün hızlı iş yaşamı, işletmeleri çeşitli risk unsurları ile karşı karşıya 

getirmekte ve bu durumda işletmeler risk yönetim stratejileri geliştirmek durumunda 



56 
 

kalmaktadırlar. Bu noktada iç denetçiler, işletmenin risk yönetim faaliyetlerinin 

geliştirilmesinde ve/veya risk yönetim biçimlerinin yönlendirilmesinde görev alma 

şansına sahip olmaktadırlar (Roth, 2002: 57). 

Risk analizi ve değerlendirmesi, sınırlı kaynakların nerelerde kullanılacağı ve 

denetim yaklaşımı ile denetim zamanının belirlenmesi konularında yönetime karar 

sürecinde yardımcı olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında risk değerlemesinin çok 

sayıda yararı bulunmaktadır. Bunlar (Özeren, 1999: 43); 

• Risk değerlemesi, denetim birimlerinin kıt kaynaklarının işletmeye en fazla 

katkıyı sağlayabilecek alanlara yönelmesini sağlar. 

• Veri tabanların izlenmesi suretiyle sürekli risk analizinin yapılması erken 

uyarı işaretlerinin algılanmasını sağlar. 

• İç denetçiler olası riskleri dikkate alarak işletmenin ve personelin 

bilgilendirilmesini sağlar. 

2.8.4. Sürekli Denetim Yaklaşımı  

Denetim birimleri, globalleşen ve sürekli ve hızlı bir şekilde değişen iş 

dünyasında varlıklarını devam ettirebilmek ve müşterileri olan işletmelerin denetim 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla faaliyetlerini ve iş süreçlerini değişime uygun 

bir şekilde geliştirmelidirler. 

Denetim birimleri kendilerini geliştirebilmek için çok farklı uygulamalar 

denese de hepsi temelde birbirlerine benzeyen yaklaşımları denemektedirler. 

Denetim birimlerinden bazıları kendileri için geliştirmeye çalıştıkları sistemleri 

oluşturup geliştirirken bir taraftan da başka işletmelerde var olan veya geliştirilen 

denetim süreçleriyle kendilerini kıyaslamaktadırlar (Spindel, 2002: 23).  

Burada bahsedilen kıyaslama benzer faaliyet alanlarında bulunan işletmelerin 

temel denetim uygulamalarını ve yöntemlerini kapsamaktadır. Böylece denetim 

birimleri, belirli bir alanda en iyi performansı gösteren denetim sonuçlarının nasıl 

elde edildiği konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmiş olmaktadır (Özeren, 199: 

46). 
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Denetim birimlerinin kalitesini artırmak amacıyla performans ölçümlerinin 

yapılması ve açığa çıkan sonuçların değerlendirilmesi oldukça önemlidir. İç denetim 

birimleri performanslarını ölçmek için aşağıda yer alan yöntemleri kullanmaktadırlar 

(Akgül, 2002: 25) : 

• Denetim müşterileriyle, denetimin yansımalarına yönelik anket uygulamaları 

yapılması, 

• Diğer denetim birimlerindeki memnuniyetlerin ölçülmesi, 

• İç denetim bölümlerinin gösterdikleri performanslarına ve yıllık faaliyetlerine 

yönelik rapor ve belgelerin yayınlanması. 

2.8.5. Gelişen Teknolojiyle Uyumlu Denetim Yaklaşımı 

İç denetimim gelişiminde teknolojinin önemi her geçen gün daha da 

artmaktadır. Günümüz koşullarında iç denetçilerin faaliyet alanlarının daha da arttığı 

göz önüne alınırsa teknolojik imkânlardan yararlanmanın ne kadar önemli olduğu 

daha iyi anlaşılmış olacaktır (Menkus, 199: 124). 

Günümüzde iç denetimin, geriden gelerek olaylar ve durumlar gerçekleştikten 

sonra değil, bu olay ve durumlar gerçekleşmeden önce hem riskleri hem de fırsatları 

tespit etmesi gereklidir. Bundan dolayı iç denetimde iç denetçiler için gelişen 

teknolojiyi kullanarak çalışmak büyük bir avantaj sağlayacaktır. 

2.8.6. Kontrol Öz Değerlendirme Yaklaşımı 

Kontrol öz değerlendirme yöntemi de diğer güncel yaklaşımlar gibi son 

yıllarda iç deneticilerin daha sık kullanmaya başladığı bir yöntem olarak dikkat 

çekmektedir. Kontrol öz değerlendirme; işletmelerde iç denetçilerin denetledikleri 

birim, faaliyet ya da sistem içindeki mevcut risklerin ve kontrollerin tespit 

edilebilmesi amacıyla uyguladıkları ve aynı zamanda, ilgili alanda çalışan kişiler ile 

yönetim tarafından risk ve kontrollerin tespit edilmesine yönelik olarak geliştirilmiş 

bir tekniktir (Moeller, 2005: 675). 

İç denetçiler, kontrol öz değerlendirme programlarını, riskler ve kontroller 

hakkında bilgi toplamak, denetim planını yüksek riskler ve olağandışı alanlar 
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üzerinde odaklamak, bölüm yöneticileri ve çalışma ekipleriyle daha kapsamlı bir 

işbirliği kurmak amacıyla kullanmaktadır (Sawyer, Dittnhofer., Scheiner, 2003: 419). 

Açık bir iletişim ortamı, uygun fiziki ortam (geniş bir toplantı alanı), etkin katılımın 

sağlanması ve uygun yönlendirme bulunması tekniğin başarısı açısından önemli 

faktörlerdir (Alptürk, 2008: 36 ). 

2.8.7. Dış Kaynak ve Eş Kaynak Kullanımı Yaklaşımı 

Kurumlardaki iç denetim faaliyetleri 3 farklı şekilde yürütülebilir. Bu üç 

yöntem iç kaynak, dış kaynak ve eş kaynak yöntemleridir. Eğer işletmeler kendi 

içlerinde bir iç denetim birimi kurmuşsa veya iç denetçi istihdam ediyorsa buna İç 

Kaynak Kullanımı denir. Ancak günümüzde artık illa bu şart aranmamakta işletme 

dışından bu ihtiyacın giderilebilmesi için bu alanda ki profesyonel kişilerle 

çalışabilmesi mümkün olmuştur. Buna dış kaynak kullanımı denmektedir. Bunların 

yanı sıra günümüzde artık işletmeler sadece içeriden veya dışarıdan profesyonellerle 

çalışma anlayışıyla sınırlı kalmayarak uzmanlık gerektiren risk yönetimi, bilgi 

teknolojileri vb. alanlarda hem içeride istihdam ettiği çalışanlarıyla hem de dışarıdan 

hizmet alımlarıyla eş kaynak kullanımı anlayışına yönelmişlerdir. 

İç Denetim faaliyetinin dışarıdan yürütülmesi durumunda, faaliyetin 

koordinasyonu ve yönetimi şirket bünyesinde görev alan iç Denetim yöneticisinde 

olmalıdır. İç Denetim yöneticisi, üst yönetim ve Denetim komitesi ile görüş alış 

verişinde bulunarak, Denetim faaliyetinin en uygun maliyetle ve etkin şekilde 

gerçekleştirecek iç ve dış kaynak dengesini oluşturur 

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://archive.ismmmo.org.

tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/ic%2520Denetim.pdf, E.T. 20.06.2017). 

İç Denetim faaliyetinin iç ve dış kaynak kullanılması ya da her iki kaynağın 

birlikte kullanılması suretiyle gerçekleştirilebilir olması, işletmelerde etkin ve katma 

değer yaratan bir iç denetim faaliyeti için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve donanımın 

gerekli ve yeterli yetkinlikte ekonomik ve verimli olarak sağlanmasına imkan 

vermektedir. Aynı zamanda iç denetim faaliyetinin tanımında belirtildiği üzere 

bağımsız ve tarafsız güvence ve danışmanlık işlevini yerine getirmesini 
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sağlamaktadır (http://www.denetimnet.net/Pages/ic_kontrol_ic_denetim.aspx, E.T. 

27.05.2017). 

2.9. İç Denetim İle Dış Denetim Arasındaki İlişki 

Günümüzde dış denetim ve iç denetim çalışmaları arasındaki uyumun önemi 

giderek artmaktadır. Çok iyi işlediği bilinen bir iç kontrol sistemi ve yeterli bir iç 

denetim bölümü bulunan yerde bağımsız denetçi iç kontrol sistemini başlıca denetim 

kanıtları arasında değerlendirebilir ve mali durum ve faaliyet sonuçları üzerinde 

rahatlıkla görüş belirtebilir (Holmes-Overmyer, 1975: 124). Bu ihtimalde iç denetçi 

ve dış denetçi arasında pasif işbirliği olduğu söylenebilir. Ayrıca dış denetçinin 

desteği ile iç denetim programının planlanması ve iş bölümü yapılmasına dayalı aktif 

bir işbirliği de oluşabilir (Gürbüz, 1983: 80). 

İç denetçiler ve dış denetçiler arasında ortaya çıkan farklılıklar; denetim 

yöntemleri, sorumlulukları, amaçları vb. konulardır. Dış denetçiler doğal olarak 

geçmişe yani işletmenin geçen yıla ait durumunu incelerken iç denetçiler daha çok 

şimdiye ve geleceğe bakarak gelecek hakkında bazı öngörülerde bulunmaktadırlar. 

Birtakım farklılıklarına rağmen her iki denetim türü de uygulanması gereken ve 

birbirini tamamlayan süreçlerdir. Her iki birim de gerekli denetim süreçlerinde 

birbirlerinin görüşlerine ihtiyaç duyabilir ve raporlarından yararlanabilirler.  

2.10. İç Denetime İlişkin Düzenlemeler 

Globalleşme ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler ve 

yatırımcılar için güvenilir ve doğru bilgiye ulaşılması, bir standartlaşma, ulusal ve 

uluslararası düzenlemelerin gerekliliği zamanla fark edilmiş ve buna yönelik bazı 

önlemler, kanunlar ve düzenlemeler şirketler ve ülkeler tarafından uluslararası 

boyutlarda oluşturulmuş ve gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Bu düzenlemeler 

uluslararası boyutta ve ulusal boyutta çeşitli başlıklarla aşağıda anlatılmaktadır. 

2.10.1. İç Denetim Alanında Uluslararası Düzenlemeler 

İç denetim alanında birçok düzenleme yapılmıştır ve günümüzde de çeşitli 

düzenlemeler yapılmaya da devam etmektedir. Bu düzenlemeler arasında diğerlerine 
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göre öne çıkmış olan yolsuzluk ve rüşveti önleme kanunu, Cadbury komitesi raporu, 

Basel düzenlemeleri ve iç denetim enstitüsü tarafından çıkarılan uluslararası mesleki 

uygulama çerçevesi aşağıda anlatılmaktadır. 

2.10.1.1. Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Kanunu (Foreign Corrupt  Pratices Act) 

ABD’de 1977 tarihli Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Kanunu (FCPA), halka 

açık şirketlerin işlemlerinin yetkili kişilerce gerçekleştirilmesinde ve kayda 

alınmasında yeterli güvence sağlayacak tatmin edici bir iç kontrol sistemi 

kurmalarını, finansal faaliyetleri bütün ayrıntılarıyla ve doğru bir şekilde yansıtan 

muhasebe kayıt sistemleri oluşturmalarını öngörmekteydi (Adiloğlu, 2011: 39). 

Bu kanun ile öngörülen güvencenin sağlanmasında en kolay yollardan biri, iç 

denetim biriminin kurulmasıdır. Bu nedenle pek çok şirket, iç denetim kadrolarını 

oluşturmuş ya da mevcut kadrolarını geliştirmiş ve kalitelerini artırmıştır (Adiloğlu, 

2011: 39). 

2.10.1.2. Kurumsal Yönetimin Finansal Yönü Raporu (Cadbury Komitesi 

Raporu) 

Bugünkü anlamda kurumsal yönetim kavramı ilk olarak, yine İngiltere’de Sir 

Adrian Cadbury başkanlığındaki bir komite tarafından hazırlanan ve kısaca “Cadbury 

Raporu” olarak da adlandırılan 1992 tarihli Raporda (The Cadbury Committee 

Report: Financial Aspects of Corporate Governance) ele alınmıştır. Bu Raporun 

yayınlanmasını takiben kurumsal yönetim alanında tartışma ve çalışmalar büyük bir 

ivme kazanmıştır ( Erdönmez, 2003: 42). 

Komite aslında ilk olarak 1980’li yılların sonunda Ferranti International PLC, 

Colorol Group, Pollypack International PLC, Bank of Credit, Commerce 

International (BCCI) ve Maxwell Communication Corporation gibi işletmelerde 

yaşanan hilelerden sonra bu işletmeleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur (Altın, 

2006: 50). 

Cadbury Komitesi Raporu, işletmelerde kurumsal bir yönetim oluşturmaya 

yönelik öneri ve tavsiyeler içermektedir. Bu önerilerden bir tanesi de, hisseleri 
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borsada işlem gören işletmelerde, denetim komitesi kurularak, iç denetimin denetim 

komitesine raporlama yapmasıdır (Sarıbuğday, 2013: 38). 

İşletmelerde iç denetim bölümlerinin amacı, işletme faaliyetlerini ve 

kontrollerini düzenli olarak izlemek ve etkinliğini artırmaktır. Bu kapsamda iç 

denetim bölümleri, denetim komitesi adına çeşitli çalışmalar yaparak yolsuzluk 

şüphesi olan olayların takibini yapmaktadır (Adiloğlu, 2011: 39). 

2.10.1.3. Basel Düzenlemeleri 

1974 yılının Aralık ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları 

Komitesi (Basel Komitesi-Comittee on Banking Regulations and Supervisory 

Practices) adıyla oluşturulmuştur. Komite, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, 

Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD merkez bankalarının 

en üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilmektedir (Adiloğlu, 2011: 40). 

Alptürk’e göre (2008), Basel Komitesi’nin kararlarına göre iç denetim 

faaliyetinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır; 

• Faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini sağlamak, 

• Mali ve idari konulara ait bilginin güvenirliliğini, bütünlüğünü ve 

zamanlamasını sağlamak, 

• Faaliyetlerin mevcut yasalara ve düzenlemelere uygunluğunu araştırmaktır. 

Basel Komitesi’nin Ağustos 2001’de yayımladığı, Bankalarda İç Denetim ve 

Murakıbın Denetçilerle İlişkisi (İnternal Audit in Banks and Supervisor’s 

Relationship with Auditors) adlı raporda iç denetimin kapsamı; iç kontrollerin 

yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, risk değerlendirme 

yöntemlerinin etkinliğinin ölçülmesi, elektronik bilgi sistemi ile elektronik 

bankacılık hizmetleri dahil olmak üzere yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözden 

geçirilmesi ve muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunun ve 

güvenilirliğinin incelenmesinden oluşmaktadır (Adiloğlu, 2011: 41). 
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2.10.1.4. Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ) 

Meslekî Uygulama Çerçevesi, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 

Yönetim Kurulu tarafından 1999 yılının Haziran ayında kabul edildi. ‘Çerçeve’ 

kelimesinden genellikle anlaşılan, ilgili bilgi ile kılavuzluğun en uyumlu şekilde nasıl 

bir araya geleceğine dair yapısal taslaktır. Bütünlük ve uyum arz eden bir sistem 

olarak bu, bir disiplin veya meslek için faydalı olan kavramların, yöntemlerin ve 

tekniklerin geliştirilmesi, yorumu ve uygulanmasını kolaylaştırır 

(http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=k_genel_bilgi, 2017). 

Özellikle, Meslekî Uygulama Çerçevesinin tüm amacı, mevcut ve 

geliştirilmekte olan uygulama kılavuzunu bütün yönleriyle, iç denetçilerin anında ve 

kolayca ulaşabileceği bir tarzda düzenlemektir. Meslekî Uygulama Çerçevesi, 

mevcut ve gelecekteki iç denetim uygulamalarını kuşatmak suretiyle uygulayıcıların, 

gittikçe artan yüksek kaliteli iç denetim hizmet talebini karşılayabilmelerine yardımcı 

olmak amacındadır (http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=k_genel_bilgi, 2017). 

2.10.2.İç Denetim Alanında Ulusal Düzenlemeler  

Türkiye’de iç denetim alanında yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda mesleki 

örgütlenmeyi sağlamak, standartları ve meslek ahlakını oluşturmak, mesleği 

geliştirmek amacıyla Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) kurulmuş ve çeşitli 

kurumlar tarafından da iç denetimle ilgili düzenlemeler yapılmıştır (Adiloğlu, 2011: 

29). 

Türkiye'de İç Denetimin gelişimi üç dönem içinde değerlendirilmektedir 

(Uzun, 1998: 20) : 

Birinci aşama Cumhuriyetin ilanından sonra özel sektörün yok denecek kadar 

az olduğu, devletçi anlayışın egemen olduğu dönemdir. Bu dönemde Merkezi devlet, 

yetkilerini paylaşmak yerine gerek kamu teşebbüslerinin gerekse yerel otoriteyi 

yetkilerini doğrudan merkezden alan ve buraya bağlı memurlar eliyle sürekli kontrol 

altında tutmayı temel politika olarak benimsemiştir. Sonuç olarak bu aşamada, iç 

denetim siyasi otoriteye bağlı bir görünüm içindedir.  
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İkinci aşamada özel girişimin gelişmesi ve belli bir sermaye birikimini 

sağlamasına paralel olarak üretim ve ticaret hacminin artması sonucunda işletmelerin 

büyümesi organizasyon ve yönetim sorunlarını beraberinde getirmiş, şirketlerin tek 

elden yönetilmesi giderek güçleşmiştir. İşte bu dönemde iç denetim birimi büyük 

şirketlerin, yaygın şube ağına sahip olan bankaların yönetimlerine doğrudan bağlı 

olarak, iç kontrolü sağlamak amacıyla gelişmiştir. Sonuç olarak bu dönemde, gelişen 

İç Denetim birimi esas olarak yönetsel amaçlıdır ve kurum yönetimine bağımlıdır.  

Üçüncü ve son aşamada ise 1980 sonrası dışa açılma sürecinin bir sonucu 

olarak ülke ticaret hacmi artmış, yabancı sermaye yatırımlarında artış kaydedilmiş, 

ortaklıkların halka açılması yoluyla işletmeler aile şirketi görünümünden çıkarak çok 

ortaklı bir hale gelmiştir. Profesyonel yönetim anlayışının olgunlaşması şirket sahibi 

ile şirket yöneticisinin giderek farklılaşmasını sağlamıştır.  

Bu dönemde şirketlerin daha rekabetçi ve verimliliğe önem veren bir yapıya 

kavuşmaları, etkinlik, verimlilik analizleri, performans değerlendirmeleri gibi 

kavramların oluşmasına neden olmuştur. İşte bu dönemde yukarıda yer verilen 

gelişmeler İç Denetim kavramının önemini arttırmış sonuç olarak İç Denetim 

fonksiyonu artık yönetsel kaygıların yanı sıra ekonomik gerekçelerle şekillenmeye 

başlamış ve şirket organizasyonlarında son derece önemli bir yere gelmiştir.  

2.10.2.1. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) 

İç denetçilerin meslek örgütü olarak 1995 yılında kurulan Türkiye İç Denetim 

Enstitüsü (TİDE), iç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası 

standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulamaları için güvence 

oluşturmaktadır.  Türkiye İç Denetim Enstitüsü, iç denetim uygulamalarında 

uluslararası standartlar çerçevesinde meslektaşlar, kurumlar ve toplum için referans 

ve güvence kaynağı olarak katma değer yaratma misyonuyla mesleğin 

profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel sektör şirketleri ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinin 

uygulamadaki uyum kalitesi, mesleğin gelişimi için sertifikasyon, uluslararası 

standartlar, eğitim, ulusal kongreler, yayıncılık, araştırma, kariyer gelişimi ve 
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rehberlik gibi çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 

http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=anasayfa, E.T. 20.06.2017 ) 

TİDE, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün akredite edilmiş bir şubesi 

olarak, dernek statüsünde kurulmuştur. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü 

tarafından yayımlanan Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ni Türkiye’de 

yayımlamaktadır. TİDE’nin yapmış olduğu uluslararası mesleki sertifikasyon 

sınavları aşağıdaki gibidir ( Sarıbuğday, 2013: 56) ; 

• Uluslararası İç Denetçilik Sertifikası (Certified Internal Auditor-CIA) 

• Uluslararası Kontrol Öz değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası (Certified in 

Control Self-Assesment-CCSA) 

• Uluslararası Mali Hizmetler Denetçisi Sertifikası (Certified Finansal Services 

Auditor-CFSA) 

• Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası (Certified Governmenment Auditing 

Professional-CGAP) 

2.10.2.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın 

iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye 

piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak 

ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında 

çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Söz konusu Kanunu 

yürürlükten kaldıran 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 

Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Kurul idari ve mali 

özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir ve kendisine verilen görev ve yetkileri kendi 

sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurulun ilgili olduğu 

Bakan, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakan’dır. Kurulun merkezi 

İstanbul’dadır. 

(http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=

0&pid=1&subid=1&submenuheader=1) 



65 
 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim standartları ve 

kurumsal yönetim ilkeleri yayınlanmıştır. 2006 yılının Haziran ayında yürürlüğe 

giren Bağımsız Denetim Standartları’nda iç denetim ve iç kontrol, bağımsız denetimi 

ilgilendiren yönleriyle ele alınmaktadır. SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk olarak 

Temmuz 2003’te yayınlamış ve Şubat 2005’te düzeltilmiş seklini almıştır. Bu 

ilkelerin “ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” bölümü 1.6. numaralı kısmında 

kurumsal yönetim uyum raporu ve yıllık faaliyet raporlarından söz edilmektedir. 

Yıllık faaliyet raporunda bir bölüm olarak da yer alması gereken kurumsal yönetim 

uyum raporunda risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması, yönetim kurulunda 

oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı baslıkları yer almaktadır. 

Kamunun aydınlatılması kapsamında gerekli kurum bilgilerinin bu baslıklar altında 

açıklanması uygun görülmektedir (Pehlivanlı, 2010: 25). 

2.10.2.3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ülkemizde ticari hayatın gelişiminde 

önemli değişimler yaşanmış ve yönetim ve denetim alanında ortaya çıkan yeni 

değişimler ticari hayatta önemli sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamıştır. Yeni 

Ticaret Kanununda en dikkat çeken noktalardan birisi denetçi görüşüne verilen önem 

olarak dikkat çekmektedir. Geleceğin yönetilebilmesinin bugünün yönetim 

anlayışlarından çok farklı olduğu ve bunun başarılabilmesi için sürdürülebilir bir 

kurumsal yönetim anlayışıyla birlikte değişimlerin ve fırsatların sürekli takip 

edilebilmesi için kurumsal yönetim ve risk yönetiminden daha temel olarak bir iç 

denetimin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Kanuna göre; kurumsal yönetim, risk 

yönetimi ve denetlenebilir olmanın sorumluluğu şirketlerde yönetim kurulunun 

sorumluluğunda olacak ve yönetim kurullarında bu sorumluluğunu etkin ve etkili bir 

şekilde gerçekleştirilebilmesi için şirketlerde mutlaka iç denetim faaliyetlerine yer 

verilmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır  

Büyük bir çoğunluğu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu maddelerinin iç denetime bakışı büyük bir öneme sahiptir. Kanun 

maddeleri aracılığıyla, iç denetime nasıl bir açıyla yaklaşıldığı aşağıdaki maddelerde 

görülmektedir. 
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Yeni TTK’nın “Görev Dağılımı” ile başlayan 366’ncı maddesinde; “Yönetim 

kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, 

kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin 

de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” denilmektedir. 

Yine “Riskin erken saptanması ve yönetimi” başlıklı 378’nci maddede; 

“(1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, 

gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için 

gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir 

komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu 

komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi 

hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. 

(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu 

değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de 

yollanır.”  

hükmü mevcuttur (14.02.2011 Tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazete) 

Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını güvence altına almayı amaçlayan bu 

düzenleme kurumsal yönetim ilkelerinden biri olup kanunun bu anlamda en dikkat 

çekici düzenlemelerinden bir tanesidir. Ancak bunun halka açık şirketlerle sınırlı 

tutulması çok da anlamlı değildir. Zaten Sermaye Piyasası mevzuatına tabi 

işletmelerde kurumsal yönetim ilkeleri geçerli olduğundan ve bankacılıkla ilgili 

düzenlemelerde zorunluluk bulunduğundan, buraya sınırlanmış olarak konmuş 

olmasının mevcut uygulamaya bir etkisi yoktur. Esasen belli büyüklükteki işletmeleri 

kapsayacak şekilde bu konunun denetim komitesi ile birlikte düzenlenmiş olması bu 

düzenlemeyi çok daha anlamlı hale getirecek, işletmelerde kurumsallaşmayı teşvik 

edecektir. 

(http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makalel

er/tttkicdenetimnurancomertmakale.pdf, E.T. 15.06.2017 ) 
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Ayrıca yukarıda verilen 378’nci maddenin birinci fıkrasında yer alan; diğer 

şirketlerde denetçinin bunun gerekli görüp yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi 

halinde derhal kurulur hükmü bize özgü yeni bir düzenleme gibi görünmektedir. 

 Bilindiği üzere bağımsız denetçiler daha çok finansal raporlamanın 

güvenilirliği ile ilgili olarak denetim yaparlar. Hiç şüphesiz işletmenin sürekliliği ve 

iç kontrollerin etkililiği, risk temelli denetim yaklaşımlarında bağımsız denetçinin de 

en önemli ilgi alanlarından bir tanesidir. Ancak her durumda ilgi alanları, tarihi 

maliyetle hazırlanıp sunulan finansal raporlardır. Bu anlamda işletmenin tüm 

alanlarında risk yönetimi gibi her an takip gerektiren bir konuya o kadar da ayak 

uydurabilecek bir dinamizmi yoktur. Ayrıca dış/bağımsız denetçi işletmeye dışarıdan 

hizmet sağlayan konumundadır. Denetçi ve denetlenen müşteri ilişkisinde, işletmeye 

ek mali yük getiren böyle bir yükümlülük, tartışmalı bir durum yaratabilir. Oysa bu 

tür bir gereklilik de en etkili karar organı, yönetim kurulu içinde yer alan ve iç 

kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve bağımsız denetim konularında muhatap bir 

birim olarak görev yapan denetim komitesidir. 

(http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makalel

er/tttkicdenetimnurancomertmakale.pdf, E.T. 15.06.2017) 

2.10.2.4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

Avrupa Birliği uyum sürecinde, üye ülkelerin bütçe uygulamalarında standart 

bir uygulama olan “Kamu İç Mali Kontrol” modelinin ülkemizde de uygulanma 

hedefi, kamu maliyesinde bir reform niteliğinde sayılan 5018 sayılı “Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu”aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kanunun amacı, 

kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin 

yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali 

işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir. 

(Uyar, 2009: 96-101) 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimine 

yeni kavramlar getirmiş bulunmaktadır. Bu kavramlar arasında iç denetim, stratejik 
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plan ve performans yönetimi vb. bulunmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren 

geniş ve karmaşık yapıdaki örgütlenmelerin ortaya çıkması ile denetim 

fonksiyonunun gelişimi hızlanmıştır. Son dönemlerde kamu sektöründe etkinliği 

arttırmaya yönelik çabalarda özel sektör yönetim tekniklerinin kullanılmasının 

yaygınlık kazanması kamu sektöründe de iç denetim uygulamalarının 

benimsenmesine sebep olmuştur. (Şahin, 2008: 290) 

Türk Kamu Yönetimi’nde, birçok konuda ciddi değişiklikler içeren 5018 

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, iç denetim faaliyetinin kamu 

kurumlarında uygulanmasına da öncülük etmiştir (Sarıbuğday, 2013: 63). 

5018 sayılı Kanunla ve ilgili yönetmelik hükümleriyle birlikte, iç denetim 

Türk Kamu Yönetimine dâhil olmuş ve kurumlara ait iç işleyiş ve faaliyetlere 

yönelik denetim sistemi yeniden düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanunda denetim, iç ve 

dış denetim olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Dış denetim Kanun gereği 

Sayıştay tarafından uygulanacaktır. Kanunda iç denetim ile ilgili olarak mevzuat üç 

düzeyden meydana gelmektedir. Bu mevzuatlardan olan birinci düzey mevzuat 5018 

sayılı Kanundur ve genel olarak iç denetimi tanımlayarak, iç denetimin kimler 

tarafından yürütülerek sonuçlandırılacağını belirlemektedir. İkincil düzey mevzuat 

yönetmeliklerden ve kadro tahsis kararlarından oluşmaktadır. Bu mevzuat ayrıca 

birincil düzey mevzuata uygun bir şekilde iç denetçilerin görevlerine atanması, 

eğitimleri, sertifika almaları, çalışma yöntemleri ve iç denetçilerin koordinasyonunu 

sağlayan İç Denetim ve Koordinasyon Kurulunun üyelerinin atanmaları, çalışma 

yöntemleri, görevleri vb. hususlarda düzenlemeler yapmaktadır. Üçüncül düzey 

mevzuatta ise İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından yayımlanan 

ilkeler ve tebliğler bulunmaktadır. Ayrıca iç denetimin nasıl yapılacağı, denetim 

yapılırken izlenmesi gereken usuller ve şartlar, denetim esnasında uyulacak 

standartlar, raporlama usulü vb. konularla ilgili düzenlemelerde yer almaktadır.  

KMYKK’nın “İç Denetim” başlıklı 63’ncü maddesinde; 

“İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, 
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nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin 

yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve 

disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel 

sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü 

üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.” 

hükmü mevcuttur.  

5018 sayılı Kanun ile daha önceden özel sektörde uygulanmakta olan iç 

denetim sistemi kamu sektörüne taşınarak ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri 

içeriğine alarak şimdiye kadar sürdürülmekte olan klasik denetim anlayışı temelden 

değişikliklere uğramıştır. 5018 sayılı Kanun, Türk kamu idari yapısına yeni ve 

modern bir denetim anlayışı getirerek kamuda bu konuda ortaya çıkan birçok 

sorunun önüne geçmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM’İN İŞLETME FAALİYETLERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ 

 

3.1. İç Kontrolün Etkinliği 

Sanayi devriminden sonra yaşanan ekonomik büyüme iç kontrole verilen 

önemin daha da artmasına neden olmuştur. Bunun nedeni işletmelerde kurulmuş olan 

sistemin ve bu sistemi ölçen denetimin ne kadar önemli olduğuyla çok yakından 

ilişkilidir. Bu sistemin denetimi işletmelerde iç kontrol sistemi ile değerlendirilir. 

Etkin bir iç kontrol sistemi işletmelerde bilgi akışının güvenilir olmasını 

sağlamakla kalmayıp aynı zamanda yönetimin doğru karalar almasına imkan 

yaratarak zaman, emek ve para kaybını çok düşük bir seviyeye indirmektedir (Ulutaş, 

2006: 87). 

İşletmeler açısından iç kontrol sistemindeki etkinlik oldukça önemlidir. 

Çünkü işletmelerde güven esasının temeline dayanan sağlam bir iç kontrol sistemi 

oluşturulmaktadır. İç kontrol sisteminin bazı kritik amaçları vardır. Bu kritik 

amaçlar; finansal raporlamada güvenilirlik sağlamak, finansal raporların kanun ve 

diğer düzenlemelere uygunluğunu sağlamak ve benzeri olan amaçlardır. Bu amaçlara 

ulaşabilmek iç kontrol sistemi, işletmenin her kademede çalışan personel tarafından 

uygulanması gereken bir süreç olup işletmede uygulanan bütün yöntem ve 

politikaları da içermelidir (Doyrangöl, 2002: 1). 

Bir işletmede var olan etkin bir iç kontrol öncelikle muhasebe sisteminin daha 

sonrada denetimin pozitif sonuçlar elde etmesine ve etkin şekilde çalışmasına neden 

olur. İç kontrol bununla da kalmayıp işletme çalışanlarının daha aktif çalışmasına 

neden olarak takım çalışması ruhunun oluşturulmasına öncülük eder. Tüm bunlar 

işletmede çalışanların herhangi bir olumsuzlukta nedensiz suçlanmalarının önüne 

geçmesine neden olur. 
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İşletmelerde yönetim ekibinin etkin bir iç kontrol sistemi ile elde edecekleri 

en önemli değerin zaman ve bununla birlikte elde edilen tam ve doğru bilgidir. 

Zamanında elde edilen tam ve doğru bilgiler hata risklerinin en aza indirgenmesini 

sağlamakla kalmayıp operasyonel süreçlerde yaşanabilecek herhangi bir sorunun 

engellenmesine neden olur. Tüm bunlar iç kontrolün etkinliği sayesinde 

gerçekleşerek yönetime büyük bir avantaj sağlar. Bu avantajlar geleceğe yönelik 

sorunlar için önlemler alınmasına ve amaca daha kısa ve daha kolay bir şekilde 

ulaşabilecek eylemlerin gerçekleşmesine olanak sağlar. Bu yönüyle iç kontrolün 

etkinliği aslında en önemli yönetim faktörlerinde birisidir. 

İşletmelerde ki iç kontrolün etkinliğinin sadece yönetim sistemine değil 

muhasebe sistemine, pazarlama sistemine vb. işletmenin bütün faaliyet alanı 

içerisinde yer alan sistemlerle bir arada ve uyumlu çalışması etkinliğin sağlanmasına 

neden olur. 

İç kontrol sisteminin muhasebe sistemi üzerinde olan etkinliği de işletmeler 

açısından yadsınamayacak kadar önemli bir noktadadır. İşletmeler bir hesap dönemi 

içerisinde gerçekleşen faaliyetleriyle ilgili sayısız kayıtlar yaparlar. Elbette ki bu 

kayıtlarda çeşitli matematik hataları, bilanço hataları veya kayıt hataları 

gerçekleşebilir. Böyle durumlar işletme açısından kesinlikle arzu edilmeyen 

durumlardır. Çünkü bu durum öncelikle işletmeye hem içeriden hem de dışarıdan 

zarar verir. İşletmenin kendi içerisinde maruz kalacağı olumsuzlukların başında 

varlıklarını kaybetmesi ve çalışanlarıyla ortaya çıkacak güven problemleridir. 

İşletmenin dışarıdan maruz kalacağı olumsuzluklar ise sadece itibarını kaybetmesine 

değil politik ve siyasi sorunlara bile yol açabilir. 

İç kontrol sisteminin etkinliğinin işletmeye dolaylı bağımsız denetçilere ise 

doğrudan etkileri büyük önem arz etmektedir. Etkin bir iç kontrol sisteminin 

işletmede var olması, bağımsız denetim çalışmasının kalitesini artırırken denetime 

harcanan zamanın kısalmasına ve işletmenin daha az maliyetle denetim sürecini 

geçirmesine neden olmaktadır.(Akışık, 2005: 90) Ayrıca etkin bir iç kontrol sistemi 

denetim sürecinde incelemeye alınmayan kayıt ve işlemlerde hata ve noksanların 

olma olasılığını en aza indirerek denetimin kalitesini artırmaktadır. Bir başka 
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ifadeyle iç kontrol sistemi etkinleştirildiği ölçüde denetim riski azalacaktır (Akışık, 

2005: 94). 

Şekil 4. Etkin Olan ve Etkin Olmayan İç Kontrol Yapısının Denetime Etkileri 

 

 

 

 

 

     

Kaynak: Haftacı, 2011:61 

İç kontrol sistemi, şeffaflığın etkin ve adil olarak sağlanması konusunda 

oldukça dikkat çeken faktördür. Çünkü etkin bir iç kontrol sistemi işletmenin 

faaliyetlerinde verimliliği sağlayarak  işletme içerisinde gerçekleşme ihtimali olan 

hata ve suiistimallere olanak vermeyerek  işletme yönetimlerinin yanlış kararlar 

almasının önüne geçecek ve bu şekilde işletmelerin kaynak israfının önüne 

geçilecektir (Usul ve Diğerleri 2011: 49). 

Kurumsal yönetim konusunda işletmelerde ilerlemeler sağlanabilmesi 

açısından işletmelerde var olan ancak belki de etkin çalışmadığı düşünülen iç kontrol 

sistemlerinin etkinliklerinin yeniden sağlanması gerekmektedir. Bu süreçte en büyük 

ve en önemli sorumluluk işletmelerdeki yönetim birimlerine düşmektedir. Bundan 

dolayı işletme yönetimi bu süreçte tüm çalışanlarını devreye sokarak iç kontrol 

sistemin etkin çalışmasını sağlamalıdır (Atmaca, 2012: 202). 

3.1.1. İç Kontrolün Etkinliğini Belirleyen Faktörler 

İç kontrolün öncelikle doğru anlaşılıp ardından buna uygun doğru süreçlerin 

etkin bir şekilde işletme içinde uygulanması gerekmektedir.  İç kontrol eğer doğru 

anlaşılmaz ve sağlıklı bir şekilde kurulmaz ise etkin bir iç kontrolden bahsetmek 

imkansız hale gelir. Etkin bir uygulama da olmadıktan sonra, sistemi doğru anlamış 

olmanın ve sağlıklı kurmuş olmanın bir faydası olmayacaktır. İç kontrolün etkin 

Etkin Olan İç Kontrol Yapısı 

• Denetim süreci 
kolaylaşır, denetim riski 
azalır. 

• Denetim süresi azalır. 
• Denetim alanı daralır. 

Etkin Olmayan İç Kontrol 
Yapısı 

• Denetim süreci zorlaşır, 
denetim riski artar. 

• Denetim süresi uzar. 
• Denetim alanı genişler. 
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olarak uygulanabilmesi için, iç kontrolün doğru anlaşılmış olması ve iç kontrolün 

sağlıklı kurulmuş olmasının yanı sıra, üst yönetimin iyi önderliği ile birlikte diğer 

personelin mesleki yetkinliği ve etik anlayışı da etkin bir iç kontrol uygulaması için 

oldukça önemli bir durum arz etmektedir (Akyel, 2010: 89). 

• Roller ve Sorumlulukların Etkin Dağıtımı  

Organizasyonlar veya örgütler içinde yer alan herkesin iç kontrolle ilgili 

sorumlulukları bulunmaktadır. İşletmelerde yer alan tüm çalışanlar öncelikle kendi 

çalışma alanlarındaki iç kontrolden sorumludurlar. Ancak bir faaliyetin 

gerçekleştirilmesi sırasında görev alan yönetici dahil tüm çalışanların ortak 

sorumlulukları bulunduğu unutulmamalıdır.  

Etkili bir iç kontrol için sadece iç kontrol sistemi değil iç denetim sistemi de 

bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bir iç kontrol anlayışına sahip 

yüksek denetimin öneminin farkında, sorumluluk alan yönetici ve çalışanların olduğu 

ve iç denetim birimine sahip olan kurum ve kuruluşlar daha etkin bir yönetim 

anlayışının yanında bu anlayışın kazandıracağı avantajlarla daha sürdürülebilir bir 

gelecek yakalayacaklardır. 

• Üst Yönetimin Duyarlılığı  

Şirket üst yönetimleri, risk yönetiminin parçası olan iç kontrollerin 

çerçevesini belirleyerek ve riskler değişim gösterdikçe bu çerçeveyi güncellemekten 

sorumludurlar. Yönetimler, kontrolleri de uygulayarak ve düzenli bir şekilde gözden 

geçirme çalışmaları yaparak ve kendi ilgili bölümlerinden dönemsel raporlar alarak, 

kontrollerin etkin ve amaca uygun çalıştığından emin olmak için gerekenleri 

yapmalıdır. Bu güvence faaliyeti, iyi kontrol çerçevesinin olmazsa olmaz bir 

parçasıdır, fakat bazen yönetim bu güvence faaliyetini ihmal edebilmektedir (ECIIA, 

2005: 22).  

İç kontrol yönetimin fonksiyonudur. Üst yönetimin tutumu, organizasyon 

yapısı, sistemin gözden geçirilmesi, güncellenmesi, kontrollere uymada örnek 

olunması, iç kontrol sistemini etkiler ( Bozkurt, 2010: 133).  
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• Mesleki Yeterlilik ve Etik  

İç kontrol işletmelerde çalışan tüm personellerin görünen ve görünmeyen 

kısımlarda bir parçası olduğu bir sistemdir. Organizasyonlardaki bütün personeller iç 

kontrol sürecinin uygulanmasında aktif rol oynamaktadır. İşletmede görev yapan 

personeller, gerçekleşen faaliyet sorunlarından, sosyal davranış kurallarına 

aykırılıklardan ve politika/prosedür ihlalleriyle ilgili raporlamadan sorumludurlar 

(Akyel, 2010: 89). 

• Bulguların Önemsenmesi  

İç denetçiler, değerlendirmeleri ve tavsiyeleri aracılığı ile iç kontrol 

sisteminin etkinliğini devamlı inceleyerek ona katkıda bulunarak iç kontrolün etkin 

bir şekilde işlemesinde görev üstlenirler. Bununla birlikte, iç denetçiler iç kontrolün 

tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve belgelere dökülmesi bakımlarından 

yönetimin sahip olduğu öncelikli sorumluluğuna sahip değillerdir (Akyel, 2010: 89). 

• Yüksek Denetim Kurumu’nun Yönlendirmelerine Uyum  

Yüksek denetim kurumu iç kontrolün kamuda ve özel sektör işletmelerinde 

etkili bir biçimde kurulmasını özendirerek bu sistemi desteklerken bir taraftan da iç 

denetim konusunda işletmeleri farkında olmadan yönlendirmiş olur. Yüksek denetim 

kurumunun uygunluk, finansal ve performans denetimleri bakımından iç kontrol 

değerlendirmesi yapmaları çok büyük bir öneme ve değere sahiptir. Yüksek denetim 

kurumu değerlendirmelerden elde ettiği sonuçları ve önerilerini paydaşlara iletir. İç 

kontrol buradan hareketle, izleme işlevini göz ardı etmeyerek, denetim kurumunun 

denetim sonuçlarını ve önerilerini tam olarak yerine getirmek için çaba sarf 

etmelidir.  

3.2. İç Denetimin Etkinliği 

Uluslararası İç Denetim Standartları’na göre, iç denetim faaliyetlerinin, iç 

kontrollerin etkinliklerini ve verimliliklerini değerlendirerek sürekli gelişimini 

özendirmek amacıyla, kurumun etkin kontrollerinin geliştirilmesine yardımcı olması 

gerekmektedir (Söyler, 2007: 106). İç denetimin iç kontrol sisteminin sağlıklı 
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işletilmesi bakımından önemi yadsınamaz. Sağlıklı ve güçlü bir iç kontrol sisteminin 

varlığı için sağlıklı ve güçlü bir iç denetim sistemi de kurulmuş olmalıdır (Gürkan, 

2010: 175). 

Etkin bir kurumsal yönetimin etkin bir iç denetimi gerektirmesiyle etkin bir iç 

denetimde ancak denetçilerin bağımsız ve tarafsız görev yapma şekliyle denetim 

faaliyetlerini yürütmelidir.  

Yönetim süreçlerinin istenilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi 

bakımından iç kontrol ortamının varlığı çok önemlidir. Oluşturulan iç kontrol 

ortamının verimliliği ve etkinliği, normal yönetim süreçlerinin dışında doğrudan üst 

yönetime bağlı ve fakat fonksiyonel olarak bağımsız görev yapan iç denetçilerce 

yapılacak bir denetimle ölçülebilecektir. Bu itibarla iç denetim, kurumda var olan iç 

kontrol sisteminin sigortası işlevini görebilecek bir unsur olarak değerlendirilmelidir 

(Aslan, 2003: 72). 

İç kontrol sisteminin sigortası olarak görülebilecek iç denetim, aynı zamanda 

örgüt içerisinde var olan iç kontrol sisteminin verimli ve etkili bir şekilde işlemesi 

açısından önemli bir faktördür. Bu açıdan etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulmasında önemli bir faktör de, örgüt içindeki iç denetim ortamının varlığıdır 

(Güredin, 1994: 176). 

İç denetim faaliyetinin en önemli amacı örgüt yönetimine verdiği güvence ve 

danışmanlık hizmeti sayesinde örgütte hem mali bakımdan hem de yönetim 

bakımından katma değer meydana getirmek ve bu yolla örgüt amaçlarına 

ulaşılmasına yardımcı olmaktır  (Aslan, 2003: 72). 

3.2.1. Kurumsal Yönetimin İç Denetimin Etkinliğindeki Rolü 

Kurumsal yönetim, işletmelerde sadece bir kesimin değil üst yönetiminin 

denetiminde, yönlendirilmesinde ve işletme üzerinde hak iddia eden diğer 

paydaşların (çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, fon sağlayanlar ve devlet gibi) üst 

yönetimle olan ilişkilerinin tümünde yer almalıdır.  
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Kurumsal yönetimin kısa bir zamanda çok geniş bir kitle tarafından kabul 

edilmesi aslında temelde kurumsal yönetime olan ihtiyacın yansıması olarak 

görünmektedir. En genel ve somut anlamda kurumsal yönetim için yönetim 

kurullarında fırsatçı yöneticilere karsı işletme sahiplerinin ve hissedarlarının 

menfaatlerini dengelemek amacıyla ortaya çıkmıştır denilebilir (Puffer ve Mc 

Carthy, 2003: 284). 

Kurumsal yönetimin birden bu kadar değer kazanması ve önemli bir hale 

gelmesi şirketlerin yönetim konusunda yaşadıkları sıkıntıları, başarısızlıkları, 

çatışmaları ve piyasalarda yaşanan finansal krizleri bertaraf etmekte zorlandıklarını 

ortaya çıkarmaktadır (Clark ve Demirağ, 2002: 112). 

Genel bir tanım ile kurumsal yönetim; işletmelerin bütün şartlar ve durumlar 

altında faaliyetlerine devam etmesini amaçlamaya çalışan bir yönetsel politikalar 

bütünüdür. Kurumsal yönetim işletmelerin etkinliklerini ve verimliliklerini 

artırmakla kalmayıp çeşitli çıkar grupları ile arasındaki ilişkiyi de olumlu yönde 

düzenlemeyi ve geliştirmeyi amaç edinmektedir (Radu, 2012: 114). 

Kurumsal yönetim; şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri 

üzerine kurulmuştur. İşletme bünyesinde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerinin 

kurumsal yönetimin temel ilkelerinin işletme bünyesinde özümsenmesine, kabul 

görmesine, uygulanmasına ve kurum kültürü haline gelmesine yardımcı olmaktadır 

(Türedi, Karakaya ve İldem, 2015: 67). 

İç denetim faaliyetinin merkezinde yer alan iç denetçiler, işletmede risk 

yönetimi, iç kontrol, yönetim ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini 

değerleyerek ve geliştirerek işletmenin amacına ulaşmasına yardımcı olur. Kurumsal 

yönetimin etkililiğini belirleyen en önemli unsurlardan birisi de sıkı, dikkatli ve 

sağlam bir risk yönetimi ve kontrol süreçleri ile desteklenmesidir. Böylece karar 

alma esnasında yönetime daha kapsamlı ve çok boyutlu bilgilendirme sağlanarak, 

faaliyetlerin ve stratejik hedeflerin elde edilmesi amacı ile uygunluk düzeyi sürekli 

değerlendirilebilmekte, yönetimin hareket kabiliyeti ve kararlarının isabeti 

artmaktadır  (Abdioğlu, 2008: 193). 
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İşletmenin ulaşmayı istediği hedefleri gerçekleştirmek için faaliyetlerini 

kişilerin varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesini sağlayan bir yönetim ve örgüt 

yapısı oluşturması olarak tanımlanan kurumsallaşmanın en önemli göstergesi iç 

denetim faaliyetlerinin işletme bünyesinde yapılmasıdır. Eğer bir işletme iç denetim 

bölümünü organize etmiş ve çağdaş normlarıyla işletme bünyesinde faaliyette 

bulunmasını sağlamış ise, bu durum kurumsallaşmanın ve kurumsal yönetimin 

önemli bir göstergesidir (Eliuz, 2007: 75). 

İç denetim, işletme yönetimine ve kurumsal yönetimden sorumlu olanlara iki 

tip değer katabilir: güvence ve danışmanlık. Güvence hizmeti olarak, iç denetim 

faaliyeti; iyi bir kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol yapısı sağlamak 

amacına yönelik süreçlerin etkinliği ve amaca uygunluğu konusunda objektif bir 

güvence sağlamaktadır. Yaptığı çalışmanın bir parçası olarak iç denetim, faaliyet 

alanlarındaki gelişmeler konusunda önerilerde bulunur, bu gelişmelere olanak sağlar 

ve danışmanlık hizmetleri verir (Cengiz, 2013: 426). 

İç denetim faaliyetinden beklenen faydalar ile kurumsal yönetimin amaçları 

örtüşmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflık ve hesap verilebilirlik 

kavramlarının, işletme bünyesinde hayat bulması için olmazsa olmaz süreçlerden biri 

etkin bir iç kontrol yapısıdır. Oluşturulması, geliştirilmesi ve doğru yapılandırılması 

yönetimin sorumluluğunda olan iç kontrol yapısının etkinliği ve verimliliğini 

değerlendirme görevi ise iç denetim fonksiyonuna aittir. Bu nedenledir ki kurumsal 

yönetim ilkelerinin kabul görmesi ve gelişmesi paralelinde iç denetime olan ihtiyaç 

her geçen gün daha da belirginleşmektedir (Türedi, Karakaya ve İldem, 2015: 70). 

İç denetimin değerinin artırılması yönünde yönetim kurulunun ve üst 

yönetimin iç denetim departmanına maddi ve manevi yönden destek vermesi 

gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin iç denetimin değerini algılayamadıkları ve 

yeterli desteği sağlayamadıkları işletmelerde, etkin bir iç denetimden söz etmek 

imkânsızdır (Ünlü, 2004: 24). 

Kurumsal yönetim içinde iç denetimin rolünü değerlendirdiğimizde; 

süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının gelişimi, kurumsal performans ve 
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verimlilik yönetimi, iç iletişim, iyi uygulamaların paylaşılması, katma değer 

yaratılmasında rolü olduğunu görüyoruz (Uzun, 2008: 1). 

İç denetim, tarafsız ve bağımsız iç denetim faaliyetleri ile bir taraftan işletme 

yönetiminde kurumsal yönetimin uygulanmasını sağlarken diğer taraftan da ilgililere 

mevcut kurumsal yönetim hakkında değerlendirmelerde bulunarak kurumsal 

yönetimin kalitesinin ve dolayısıyla etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunur. Kısaca 

iç denetim, işletme ile ilgili her şeyi ve herkesi ilgilendiren işletme kurumsal 

yönetiminin vazgeçilmez kontrol aracı, işletmenin değerini artıran önemli bir 

yönetim faaliyetidir (Türedi, Karakaya ve İldem, 2015: 72). 

3.2.2. Sürekli Denetimin İç Denetimin Etkinliğindeki Rolü 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin hızı 

işletmelerdeki faaliyetleri çok çeşitli yönlerden sürekli etkileyerek faaliyetlerin 

değişmesine neden olmaktadır. Teknolojideki bu gelişmeler işletmelerin 

faaliyetlerini maliyet, zaman, kalite ve hizmet açılarından farklı şekillerde 

etkilemektedir. Bilhassa bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler işletmelerin 

yapılarında köklü değişikliklere sebep olmakta ve işletmelerin kim zaman yeni 

pazarlara girebilmelerini kimi zaman süreçlerinin ve faaliyetlerinin etkinliğiyle 

birlikte verimliliğini artırma konularında yeni bakış açıları kazandırmaktadır.  

Bilgi teknolojileri kavram olarak; verilerin kayıt edilmesi, saklanması, belirli 

bir işlem sürecinden geçirmek suretiyle bilgiler üretilmesi, üretilen bu bilgilere 

erişilmesi ve nakledilmesi gibi işlemlerin etkili ve verimli bir biçimde yapılmasına 

imkân tanıyan teknolojileri tanımlamada kullanılan bir terimdir (Ömürbek, 2003: 1). 

Bilgi teknolojisi “bilgilerin toplanarak saklanmasını, işlenmesini, erişilmesini ve 

dağıtılmasını sağlayan teknolojik uygulamaların, hizmetlerin, bilgilerin hepsini ifade 

etmektedir.  

Bilgi teknolojilerinin işletme üzerindeki en önemli etkisi, süreçlerin 

elektronikleşmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle bir işletme ile diğer işletme 

arasında veri değişimini yapılandıran standart bir yöntem olan Elektronik Veri 

Değişimi (Electronic Data Interchange-EDI), internet ve işletmenin tüm faaliyetlerini 
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tek bir veri tabanı çerçevesinde birleştiren (tedarik, stok yönetimi, üretim yönetimi, 

müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi) Kurumsal 

Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning-ERP) gibi bilgi teknolojileri 

işletme faaliyetlerinin elektronik ortama taşınmasına yol açmıştır (Rezaee, 2001:150; 

Ömürbek, 2003: 1-2). 

Bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler, kuşkusuz, işletmelerdeki muhasebe 

bilgi sistemlerinde de önemli değişiklikler yaratmıştır. İşletme faaliyetlerinin 

elektronik ortama taşınması geleneksel fiziki belgelere dayalı muhasebe ortamını 

ortadan kaldırmış ve şirket faaliyetlerinin elektronik ortamda izlenmesine, 

yönetilmesine ve finansal tablolarının online bir şekilde sunulmasına imkan 

vermiştir. Özellikle genişletilebilir işletme raporlama dili (Extensible Business 

Reporting Language-XBRL), genişletilebilir biçimleme dili (Extensible Markup 

Language-XML) gibi web tabanlı araçlar yoluyla online finansal bilgi alışverişi 

sağlayan raporlama dillerinin geliştirilmesi işletme hakkında sürekli olarak 

güncellenmiş raporların sağlanmasına yol açarak finansal bilginin eş zamanlı olarak 

paylaşımını sağlamıştır (Rezaee, vd., 2001: 150-152). 

Sutten (2010: 6)’ya göre denetim perspektifi açısından bilgi teknolojileri (BT) 

denetiminin iki temel boyutu vardır. İlk olarak BT sistemleri büyük ölçüde planlama, 

yürütme, dokümantasyon ve denetimin gözden geçirilmesi evrelerinde başlayarak 

denetimlerin tamamlanmasını desteklemek için kullanılmaktadır. İlk bakışta büyük 

bir değişiklik olarak görünmese de denetim süreçlerinin yapısı ve bu sistemlerin nasıl 

çalıştığına bakıldığında değişim gözlenmektedir. İkinci olarak BT sistemleri giderek 

denetim fonksiyonunda otomasyonu artırmıştır ve denetçinin rolünü yeniden 

tanımlamıştır. Bu durum belirgin bir şekilde şirketlerin finansal raporlamaları 

üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde 

2002 yılında çıkartılan Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı 

Koruma Yasasının 404 maddesi ile (Sarbanes-Oxley Act-SOX 404) uyum noktasında 

ve özellikle de Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning-ERP 

ortamlarında ortaya çıkmaktadır. 
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Bilgi teknolojilerinin sayesinde elde ettiğimiz avantajlar her ne kadar önemli 

olsa da bu teknolojilerden elde ettiğimiz bilgileri kullanabilmek açısından daha 

önemli olan konu bu bilgilerin doğruluğunun ne kadar hızlı onaylanabilir olduğudur. 

Geleneksel denetim mekanizmalarının bu konularda eksik ve yetersiz kalmış olması, 

sürekli denetim kavramının gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır (Memiş ve Tüm, 

2011: 148). 

Şirketler; hataların ve hilelerin zamanlı olarak belirlenmesi ve güçlü bir iç 

kontrol ortamının oluşturulması için sürekli denetim ve sürekli gözetim süreçlerini 

etkin bir şekilde gerçekleştirmelidirler. Ancak bu sayede işletmeler daha avantajlı 

olacak ve buda süreçlerin iyileşmesini sağlayacaktır. Bu durum işletmenin 

karlılığının ve değerinin artmasına olanak sağlayacaktır. Etkin şekilde çalışan bir iç 

denetim sistemi yönetim bilgi sistemine her zaman doğru kaynağı sunacaktır. 

Risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin işleyişinin etkinliği hakkında güvence 

sağlamak işletmeler için kritik bir ihtiyaçtır. İşletmeler sürekli olarak finansal 

kayıplara ve risk artışlarına yol açan hatalar, hileler ve verimsizliklere maruz 

kalabilmektedirler. Bu yüzden işletmelerde iç kontrol sistemleri ile bu sistemlerin 

etkinliğini sağlamak ve bu noktada güvence elde etmek üzere iç denetim süreçleri 

yürütülmektedir ( Memiş ve Tüm, 2011: 156). 

Özetle sürekli denetim, denetim sürecini; daha hızlı, etkin ve daha az 

maliyetli hale getirmekte, gerçek zamanlı risk ve kontrol değerlendirmeleri 

yapılmakta ve böylelikle denetimin kalitesi süreklilik temelinde artmaktadır 

(O’Reilly, 2006:2–4). 

Sürekli denetim yaklaşımı, iç denetçilerin aşağıdaki uygulamaları yapmasına imkân 

sağlamaktadır (Coderre, 2006: 2):  

• Kritik kontrol noktalarını, kurallarını ve beklentileri tam olarak anlama,  

• Gerçek zamanlı ya da yaklaşık zamanlı olarak kontrol ve risk değerlemeleri icra 

etme,  

• Kontrol açıkları ve ortaya çıkan risklerin analiz edilmesi,  



81 
 

• Denetim sürecinin bütün aşamalarında sonuçları analiz etme ve bütünlük sağlama.  

İç denetim, organizasyondaki risk yönetim sistemi ve kontrollerin etkinliğinin 

belirlenmesi ve değerlendirmesinden sorumludur. Sürekli denetim sürecinde elde 

edilen sonuçlar, kontrol açıkları veya yüksek seviyeli riskleri gösteren işaretleri 

ortaya koymaktadır (Coderre, 2006: 9). 

Teknolojik değişimin süreklilik arz etmesi ile birlikte işletme ortamındaki iş 

süreçlerinin ve sistemlerin işleyişinin sürekli olarak gözlenmesi ve kontrol edilmesi 

kaçınılmaz bir gereklilik olmaktadır. Bu gerekliliğin yerine getirilmesinde geleneksel 

denetim uygulamaları yetersiz kalmaktadır. Yetersizliklerin önüne geçmek üzere 

işletmelerde var olan iç kontrol ve iç denetim süreçlerinin sürekli denetim 

uygulamaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Sürekli denetim sürecinde elde edilen 

eş zamanlı bilgiler sayesinde organizasyondaki risklerin, hataların ve potansiyel 

hilelerin tespiti ve azaltılması işlevini gören iç kontrol yapısı ile bu yapının 

denetimini üstlenen iç denetim mekanizması güçlendirilecek ve böylelikle işletmenin 

karlılığı, verimliliği ve sürekliliği sağlanabilecektir. Sürekli denetim, kontrol 

sistemlerinin ve denetim süreçlerinin etkin olarak çalışmasını güvence altına almak 

suretiyle organizasyonun sürekli izleme fonksiyonunun değerlendirilmesinde üst 

yönetime yardımcı olacaktır (Memiş ve Tüm, 2011: 159). 

3.3. İç Kontrol ve İç Denetimin Katma Değer Yaratması 

İşletmelerde ve kamu kurumlarında en temel amaç; strateji, politika ve 

hedefleri ile uyumlu faaliyetler gerçekleştirmek ve kaynakları etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde kullanabilmektir. Ayrıca organizasyonların hesap verebilir ve 

şeffaf olmaları gerekmektedir. Üst yöneticiler ise gerçekleştirilmek istenen bu 

amaçlara yönelik güvence istemektedirler. İstenen bu güvencenin temelde 

sağlanabilmesi için kamuda ve özel sektörde yer alan işletmelerde etkin bir iç kontrol 

sisteminin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. İç denetçiler için iç kontrolün etkinliği 

işletme içinde var olan sistemleri değerlendirmede en önemli noktalardan biridir. 

İşletmelerde ve kurumlarda var olacak etkin bir iç kontrol sisteminin işletmeye 

sunduğu faydalar dışında iç denetçinin işini kolaylaştırmak ve işletmede riskli 
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alanlarda daha fazla çalışma yapmaya imkan sağlayacak zamanı yaratmak açısından 

da iç kontrol sisteminin etkinliği oldukça önemli olmaktadır (Uzun, 2009: 61). 

İşletmelerde gerçekleştirilen faaliyet ve iş süreçleri incelendiğinde bu 

süreçlerin ve faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği yanı sıra finansal süreçleri 

değerlendirmeye yönelik olarak işletme yöneticileri tarafından hazırlanan iç kontrol 

sistemleri ancak bir iç denetim faaliyeti ile değerlendirmeye tutulabilir. İşletmelerde 

ortaya çıkabilecek hataların ve hilelerin önlenmesinde, Gelir ve varlıklarda portaya 

çıkma ihtimali olan kayıpların önüne geçilmesinde hem iç kontrol sistemi hem de iç 

denetim sistemi etkin bir role sahip olmaktadır. Kısaca, karlılık ve verimliliğin 

güvencesinin denetlenebilir olmaktan geçtiği söylenebilir (Uzun, 2008: 1). 

İç denetim faaliyeti, denetlediği faaliyetlerden bağımsız olmalıdır. İç denetim 

faaliyeti, görev kapsamının belirlenmesi, görevlerin yerine getirilmesi ve alınan 

sonuçların raporlanarak iletilmesi konularında da her türlü müdahaleden uzak 

olmalıdır. Sürdürülebilir bir bağımsızlığı garanti etmek için, iç denetim yöneticisinin 

işlevsel olarak denetim komitesine, idari olarak ise, kurum içinde uygun bir üst 

hiyerarşik düzeye (icra başkanı düzeyinde bir kişiye) bağlı olması gerekmektedir 

(ECIIA, 2005: 28).  

Bu itibarla bir taraftan kurum içerisinde yönetimin bir parçası olan iç 

denetim, işlevsel anlamda bağımsızlığa sahip bir sistem olarak faaliyette bulunduğu 

için kurumlarda şeffaflık ve yönetsel hesap verebilirlik anlayışının gelişmesine 

önemli bir katkı sağlamaktadır (Aslan, 2003: 72). 

İç denetim faaliyeti, kuruma ve kurumla ilişkili olanlara karşı objektif 

güvence sağlamak ve yönetime danışmanlık yapmak suretiyle, kurumun amaçlarını 

gerçekleştirme fırsatlarını geliştirerek, faaliyetleri geliştirme imkânlarını belirleyerek 

ve/veya ortaya çıkabilecek riskleri azaltarak kuruma değer katmaktadır. Bu itibarla iç 

denetim, kurum içinde hata, yolsuzluk ve düzensizliklerin önlenmesi bakımından 

yönetimin elinde çok etkin bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır (Güredin, 1994: 

176).  
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Kurum içerisinde yer alan denetim komitesinin, iç kontrollerin kalitesi 

konusunda, icra başkanı dışındaki bir kimseden bağımsız ve objektif güvence alması 

veya aynı şekilde icra başkanının diğer bölüm yöneticileri dışındaki bir kimseden 

bağımsız ve objektif güvence alması, iç denetimin bir kuruma değer kattığı yollar 

olarak gösterilebilir (ECIIA, 2005: 37). 

Büyük organizasyon yapısına sahip işletmelerde etkin bir iç kontrol ortamının 

hazırlanmasında en önemli iki faktörden biri risklerin etkin bir şekilde 

değerlendirilmesi ve bu risklerin yönetiminde uyum içerisinde olan bir iç denetçi- 

yönetici birlikteliğinin sağlanmasıdır. Yöneticilerin kendilerine bağlı olan iç 

denetçiler ile uyumları ve iç denetçilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanma 

durumlarına bağlı olarak yöneticiler işletmede daha isabetli kararlar alacak ve 

işletmenin hem içerde hem de dışarda ki paydaşları nezdinde güvenilirliğini ve 

değerini artırmayı başaracaktır.  

Kalite denetçileri ve iç denetçiler, süreç denetimi, risk ve/veya kontrol 

değerlendirmeleri ve diğer verimlilik değerlendirmelerini içeren analitik denetimle 

ilgili olarak yeni ve önemli bir konu fark ettiler. Genel olarak bu eğilime, katma 

değerli denetim denilmektedir (Anderson, 2012: 2). 

Katma değerli denetimdeki amaçlar aşağıdaki gibidir:   

• Bağımsız ve nesnel olarak operasyonel analizlerin sağlanması, 

• Organizasyonların içinde ve dışında var olan değer zincirinin her türlü 

işlevlerini, süreçlerini ve faaliyetlerini inceleyebilmek, 

• Organizasyonda oluşturulmuş olan çeşitli stratejilerin ve hedeflerin 

amaçlarına  ulaşmasında yardımcı bir görev üstlenebilmek,  

• Yapılan değerlendirmeler sonucunda düzenli ve disiplinli yaklaşımlar 

izleyebilmek,  

• Risk yönetiminde, kontrol faaliyetlerini ve yönetim süreçlerini sürekli 

olarak geliştirmek ve doğru bir şekilde değerlendirebilmek. 

İç denetim faaliyetleri ile ortaya çıkan katma değerin tanımı üretilen katma 

değer tanımı doğru olarak yapıldıktan sonra, bu değerin iç denetçiler tarafından 
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devamlılığı (akışı) sağlanmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle yönetim bu katma değeri 

işletme içerisinde görmeyi sürekli talep etmelidir. Bu sayede iç denetim faaliyetleri 

süreklilik ve gelişim göstermeye devam edebilecektir. 

Denetimde değer yaratılması ve yaratılan bu değerden tarafların fayda elde 

etmesi için, 1950’li yıllardan itibaren özellikle üretim alanında ortaya çıkan yalın 

üretim, değer yönetimi, değer mühendisliği kavramlarının, denetim alanında da,  

yalın düşünce ve değer yönetimi yaklaşımları ile uygulanabileceğini düşünmekteyiz. 

Bu yaklaşımlarla işletmelerin risk alanları ve karmaşık süreçleri elimine edilebilecek 

ve böylece işletme kaynakları daha etkin ve verimli kullanılarak daha az maliyetle 

daha yüksek kalite elde edilebilecektir (Kabataş, Demir ve Güneş: 2015: 14). 

İç denetimin işletmeye değer katması için belli süreçlerin takip edilmesi 

gerekir. İlk olarak işletmede mevcut olan yönetsel ve operasyonel süreçler çok iyi 

analiz edilmeli ve bu analizler sonucu işletmede var olan gereksiz veya fazla süreçler 

çıkarılmalıdır. Bu şekilde işletmede var olan sistem yalın düşünce ve yalın yönetim 

kavramları çerçevesinde daha etkin çalışarak katma değer yaratmakla kalmayıp 

işletmede zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimlilik açısından da işletmeye 

değer katacaktır. Ayrıca bu şekilde devam eden bir süreçten denetçi de faydalanmış 

olacak ve daha kaliteli, verimli ve profesyonel bir çalışma yapabilecektir.  

Bu şekilde var olan bir iç denetim aslında işletmede var olan iç kontrol 

sisteminin de ne kadar etkin çalıştığını göstermekle kalmayıp daha sonra 

gerçekleşecek olan bağımsız denetim için çok büyük avantajlar sağlayarak denetimin 

kalitesinin artmasını sağlayacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE 
YÖNETİMİN ETKİNLİĞİNE KATTIKLARI DEĞER ÜZERİNE 

BİR UYGULAMA 

 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın bu bölümünde, ilk üç bölümde yapılan teorik açıklamalar 

çerçevesinde; iç kontrol ve iç denetim sisteminin şirketlerdeki varlığı ve bunların 

yönetimin etkinliği kattığı değer araştırma konusu edilmektedir. Dolayısıyla bu 

araştırma ile Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren ve bu 

illerde ki Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı işletmelerde iç kontrol sisteminin yeri, 

iç denetim konusundaki farkındalıkları ve şirket yönetimlerinin iç denetimin etkinliği 

hakkındaki görüşlerinin alınmasına ve konuyla alakalı farkındalıklarının ortaya 

konulmasına yönelik uygulamalı bir çalışma yapılmıştır. 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırma coğrafik olarak Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 

sınırlandırılarak gerçekleşmiştir. Gaziantep Güneydoğu Anadolu bölgesinin en 

büyük nüfusa ve sanayi de en gelişmiş şehri olmakla birlikte 2018 Ocak ayı 

ihracatında Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır. Malatya ili Doğu Anadolu 

bölgesinde yer almakta ve bu bölgenin en büyük ikinci nüfuslu ili olmakla birlikte 

ihracatta yine bu bölgede 2018 verilerine göre Türkiye’de 26. Bölgede ise 1. Olarak 

yer almaktadır. Kahramanmaraş ili Akdeniz Bölgesinde yer alsa da toprakları aslında 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu toprakları ile iç içedir ve özellikle tekstil 

sanayide çok gelişmiştir. 2018 TUİK verilerine göre Türkiye’de 16. Sırada ihracat 

yapan bir ilimizdir. Araştırmanın bu illerde yapılmasının en önemli nedeni bölgede 

sanayi açısından gelişmiş ve gelişmekte olan 3 şehir olmakla birlikte sanayi dışındaki 

sektörlerde de faaliyet gösteren büyük şirketlere sahip olmalarıdır.  

Ülkemizin istihdamına, iç ve dış ticaretine önemli katkılar sağlayan bu üç ilde 

faaliyet gösteren ve Sanayi Ticaret Odalarına kayıtlı işletmeler araştırmanın evrenini 
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oluşturmaktadır. Bu illerde bulunan Sanayi ve Ticaret odalarına kayıtlı olan işgücü 

sayıları ile ciroları nispeten diğer işletmelere göre daha yüksek olan ve iletişim 

bilgilerine ulaşılabilen 245 tane Gaziantep 150 tane Kahramanmaraş ve 70 tane 

Malatya’dan olmak üzere toplamda 415 şirkete ulaşılmaya çalışılmış ancak bu 

şirketlerin hepsine ulaşmak maliyet ve zaman sorununu ortaya çıkardığından küme 

örnekleme ile 95 tane şirket seçilmiştir.  

Anket çoğunlukla organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere 

uygulanmıştır. Bunun nedeni bu bölgedeki işletmelerin genellikle orta ve büyük 

ölçekli işletmeler olması ve bunların orta vadede TTK gereği bağımsız denetim 

kapsamına girme ihtimali olduğunun varsayılmasıdır.  

4.3. Anket Formu ve Uygulanması 

İşletmelerde iç kontrol sistemi, iç denetim ve bunların yönetimin etkinliğine 

kattığı değer konusunda şirket yöneticilerinin görüşleri hakkında fikir sahibi 

olabilmek için yapılan çalışmamızda veri toplayabilmek amacıyla yöneticilere 

anketler yapılmıştır. Anket formu, incelenen literatür, konuyla ilgili yapılmış benzer 

anket uygulamaları ve uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. 

Araştırmada 80’i bireysel ziyaretler sonunda yüz yüze görüşülerek, 15’i e-

mail yoluyla olmak üzere toplam 95 anket elde edilmiş ancak 7’sinin eksik bilgi 

içermesi 9’unun ise yanlış kişilerin ankete cevap vermesi nedeniyle elenmiş ve bu 

nedenle 79 anket değerlendirmeye alınabilmiştir. 

Anketin ilk bölümünde işletmelerin demografik özelliklerine, iç kontrol 

sistemlerinin ve iç denetim süreçlerinin olup olmadığının incelendiği 10 soruya yer 

verilmiştir.  

İç kontrol sistemi, iç denetim ve bunların yönetimin etkinliğine kattığı değer 

ile ilgili amaç, kapsam ve önem belirtmekte olan 20 ifadeye yer verilmiş ve şirket 

yöneticilerinin konuyla alakalı görüşleri ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde 

yer alan ifadeler ise önem düzeyleri göre Likert tipi ölçek ile (Kesinlikle 

Katılmıyorum, Az Katılıyorum, Orta Düzeyde Katılıyorum, Çok Katılıyorum, 

Kesinlikle Katılıyorum) derecelendirilmiştir. 



87 
 

Anketin tamamı Cronbach’s Alpha testine tabi tutulmuştur ve anketin 

güvenirlik katsayısının test sonrası α=0,947 olduğu ölçülmüştür. Buradan anketin 

yüksek güvenilirlik düzeyinde olduğuna ulaşılmıştır. 

4.4. Araştırma Verilerinin Analizi 

Hazırlanan anket Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya ilindeki şirket 

yöneticilerine uygulanmıştır. Uygulama yapıldıktan sonra kişilerin ölçme aracına 

verdikleri cevaplar bilgisayar ortamında oluşturulan veri tabanına aktarılmış ve bu 

veriler SPSS for Windows 20.00 programı kullanılarak analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır. Araştırma da kullanılan ankete ait  ölçeğe ve alt boyutlarına ait  

cronbach’s alpha değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeklerden hesaplanan ortalama 

değerleri arasında korelasyon analizi uygulanmıştır. Demografik değişkenlere göre 

ise; T Testi ve Tek Yönlü Varyans analizi uygulanmıştır. Ayrıca frekans, yüzde, 

aritmetik ortalamalar ve standart sapmalarda kullanılarak anket sonuçları 

yorumlanmıştır. 

4.5. Veri Analizinde Kullanılan Teknikler ve Bulgular 

4.5.1. Faktör Analizi 

Faktör analizi (FA), birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkenin bir araya gelerek 

daha az sayıda kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) 

bulmayı amaçlamış olan çok değişkenli bir istatistiki yöntemdir (Büyüköztürk, 2002: 

472).  Faktör analizinde aslında bir grup değişken arasındaki ilişkilerin faktör olarak 

isimlendirilen çok daha az sayıda gözlemleyemediğimiz boyutlara indirgenerek 

açıklamalar sağlayan bir istatistiki tekniktir.  

Faktör analizi kapsamında temelde iki uygulamadan söz edilmektedir. 

Bunlardan birincisi, yeni oluşturulmuş veya bir dilden başka bir dile çevrilmiş bir 

ölçeğin değişkenlerini temsil eden ifadelerin altında yatan faktör yapısını ortaya 

koymayı ve keşfetmeyi amaçlayan “Keşfedici Faktör Analizi” (Exploratory Factor 

Analysis) iken; bir diğeri ise daha önce kullanılmış olan bir ölçeğin, güncel olan 

araştırmada kullanıldığında orijinal faktör yapısına uyup uymadığını, uyuyor ise ne 
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derece uygun olduğunu denetlemeye yarayan “Doğrulayıcı Faktör Analizidir (DFA)” 

(Confirmatory Factor Analysis) (Suhr, D. D., 2006). 

Açımlayıcı (keşfedici) faktör analizinde, değişkenler arasındaki ilişkilerden 

yola çıkarak aslında yeni bir faktör bulmaya ve buradan teori üretmeye yönelik 

işlemler gerçekleştirilirken; doğrulayıcı faktör analizinde değişkenlerin arasındaki 

ilişkiye ait önceden saptanmış olan hipotez veya hipotezlerin test edilmesi durumu 

söz konusu olmaktadır (Kline, 1994; Stevens, 1996; Tabachncik ve Fideli, 2001).  

Faktör yük değeri, maddelerin faktörlerle olan ilişkisini açıklayan bir 

katsayıdır. Maddelerin yer aldıkları faktördeki yük değerlerinin yüksek olması 

beklenir. Bir faktörle yüksek düzeyde ilişki veren maddelerin oluşturduğu bir küme 

var ise bu bulgu, o maddelerin birlikte bir kavramı yapıyı-faktörü ölçtüğü anlamına 

gelir. (Büyüköztürk, 2002: 473) 

Faktör analizinin dört aşaması vardır (Semerci, 2004) : 

1. Bartlett Testi (Bartlett Test of Sphericity) hesaplanır. Bu test “korelasyon 

matrisi birim matrise eşittir” hipotezini test etmektedir.. Hipotezin reddedilmesi, 

değişkenler arasında bir korelasyonun olduğu anlamına gelmekle birlikte ve faktör 

analizinin değişkenlere uygulanabilirliğinin bilgisini de bizlere vermiş olur. 

2. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin hesaplanması gerekmektedir. KMO 

değerleri faktör analizinin iyi veya kötü olup olmadığı hakkında kullanıcılara bilgi 

sunar. Eğer küçük KMO değerleri çıkarsa bu faktör analizinin anlamlı bilgiler ve 

kullanışlı faydalar sağlamadığını gösterir. Yani aslında bize iki değişkene ait 

korelasyonların birbirlerini açıklamakta yetersiz kaldıklarını ortaya çıkmış 

olmaktadır. Bu değerler için Tablo 1’de gösterildiği gibi bir sınıflama getirilmiştir. 
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Tablo 1. Kaiser-Meyer-Olkin Değerleri İçin Bir Sınıflama 

KMO Değeri Yorumu 
0,80 ve Yukarısı Mükemmel 

0,70-0,80 Arası İyi 

0,60-0,70 Arası Orta 

0,50-0,60 Arası Kötü 

0,50 den aşağısı Kabul Edilmez 

 

KMO testi değişkenler arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin 

uygunluğunu ölçen bir testtir. KMO testinin değerleri 0 ile 1 aralığında değerler 

almaktadır. KMO değeri, herhangi bir değişkenin diğer değişkenler tarafından 

eksiksiz ve doğru olarak tahmin edilmesi halinde 1’e eşit olur. 0,8 üstü olarak açığa 

çıkan değerler de mükemmel sayılabilir (Büyüköztürk, 2002: 470-483). 

3. Verileri en uygun şekilde temsil edecek faktör sayısı, her faktör tarafından 

açıklanan toplam varyans yüzdesi ile belirlenir. Toplam varyans her değişkenin 

varyansının toplamıdır.  

4. Faktör analizinin son basamağı, faktör yüklerin hesaplaması aşamasıdır. 

Faktör yükleri en az 30 olmalıdır. Ölçek geliştirirken faktör yükü en az 50 ve üzeri 

kabul edilmiştir.  

4.5.1.1. Araştırmanın Keşfedici (Açımlayıcı) Faktör Analizi 

Uzman görüşleri ve ön denemelerden sonra ölçek gruba uygulanmış ve 

uygulama sonuçlarına göre faktör analizi yapılarak yapı geçerliliği sağlayan 

maddeler son ölçekte yer almıştır.  
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Tablo 2. Araştırma Anketine Ait Faktör Analizi 

Boyutlar Ölçek İfadeleri      FY     A% 

 

 

 

 

 

 

İÇ 

DENETİM 

4. İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve 
kontrol eden tarafından ayrı ayrı onay alıyor. 

0,571  

 

 

 

 

 

 

39,54 

6. Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin 
sorumlu olduğu resmi bir yetki devri ile belirleniyor. 

0,540 

11. İç denetim hatalı ve hileli işlemleri önlenme ve ortaya 
çıkarma amacı taşıyor. 

0,510 

12. İç denetim şirkette etik değerlere uyum sağlıyor. 0,788 

13. İç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp 
değerlendirerek yönetime objektif güvence veriyor 

0,786 

15. İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve 
tarafsızlığı denetlenip doğrulanmış bilgiler karar vericiler 
tarafından güvenilir bilgi olarak kabul ediliyor. 

0,803 

16. İşletmedeki iç denetim, organizasyondaki işlemleri ve 
faaliyetleri geliştiriyor ve işletmeye artı değer katıyor. 

0,807 

17. İç denetim, işletmelerde performans göstergesi olan 
girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları 
üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu unsurların 
geliştirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor. 

 
0,838 

18. İç denetim sistemi işletmenin amaçlarına ulaşmasını 
sağlamada etkin bir rol üstleniyor. 

0,920 
 

19. İç denetim sistemi ile işletme faaliyetlerinin yasal 
düzenlemelere uygunluğu sağlanıyor. 

 
0,859 

20. İç denetim risk yönetiminde işletmeye katkı sağlıyor. 0,847 

 

 

 

 

İÇ 

KONTROL 

2.İşletmede çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları 
açık ve net bir şekilde çalışanlar tarafından biliniyor. 

0,648  

 

 

 

18,10 

3.İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru 
yapılmasını sağlayacak prosedürler yer alıyor. 

0,788 

5.İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana 
sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak 
yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. 

0,597 

7.İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana 
hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yönetimce 
değerlendirilmesine imkan veriyor. 

0,650 

9.Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirleniyor ve yılda 
en az bir kere ve/veya değişen koşullara göre 
değerlendiriliyor ve güncelleniyor. 

0,573 

10. İç kontrol sisteminin etkinliği yönetim tarafından 
sürekli olarak değerlendirilip gözlemleniyor. 

0,609 
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ETKİNLİK 

1.İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol 
ve iç  denetim sisteminin varlığının işletmenin 
yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum. 
 

0,770  

 

 

9.72 
8.İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması 
konusunda veri taban oluşturulması ve bunun için gerekli 
teknolojik alt yapının hazırlanmasını gerekli buluyorum. 

0,742 

14.İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin, kurumsal 
yönetim sürecinin diğer katılımcıları (yönetim kurulu, 
denetim kurulu ve dış denetim) arasında iş birliği 
(eşgüdümü) sağlayacağını düşünüyorum. 

0,564 

                                                                                             
 TOPLAM 

 

 
66,87 

FY: Faktör Yükü  A(%): % Açıklayıcılık Oranı  
KMO;   0.875 
Bartlet’s test p value:  p=0,00   
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

Açımlayıcı faktör analizinde KMO değeri  (.875) bulunduğundan veri seti 

faktör analizine mükemmel derecede uygundur. Açımlayıcı faktör analizinde tüm 

ifadelerde faktör yükü (FY>0.50)  olduğundan dolayı hiçbir madde analizden 

çıkarılmamıştır. 20 madde ile sonuçlandırılan açımlayıcı faktör analizinde firmaların 

denetim kontrol prosedürleri 3 boyut olarak belirlenmiştir. 3 boyutta firmaların iç 

denetim-kontrol prosedürü kavramı toplamda % 66,87 oranında açıklanabilmiştir.  

20 maddenin 11 tanesi katılımcılarımızın algılamalarına göre  “iç denetim”, 6 

tanesi “iç kontrol” ve 3 tanesinin de “etkinlik” olarak adlandırılması uygun 

bulunmuştur. İç denetim boyutunun açıklayıcılık oranı % 3954, kontrol boyutunun 

açıklayıcılık oranı % 18.10 ve etkinlik boyutunun açıklayıcılık oranı ise % 9.22 

bulunmuştur. 
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4.5.2. Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Bir ölçeğin güvenirliği, ölçeğin tesadüfi hatadan ne kadar arınık olduğunun 

göstergesidir. Ölçeğin güvenirliği için sık kullanılan iki gösterge, test-tekrar test 

güvenirliği ve iç tutarlılıktır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği, aynı örnekleme, 

ölçeğin iki farklı durumda uygulanması sonucu elde edilen iki puan arasındaki 

korelasyon değeridir. Elde edilen yüksek korelasyon değeri, yüksek güvenirlikli bir 

ölçeği işaret etmektedir. Test-tekrar test güvenirliğini hesaplarken, ölçeğin ölçtüğü 

yapının doğasını hesaba katmak gerekir. Ölçeğin, ölçmesi için tasarlanan mevcut 

koşullar haftalar boyunca sabit kalmaz. Sonuçta ölçeğin test-tekrar test güvenirliği 

büyük ihtimalle azalır. Yine de ölçülen özelliğin sabit kaldığı ve yüksek test-tekrar 

test korelasyonu gösterdiği ümit edilmelidir (Balcı ve Ahi, 2016: 18). 

İç tutarlılık ise güvenilirliğin bir diğer göstergesi olarak; ölçeği oluşturan her 

maddenin aynı hedeflenen özelliği her ölçümde ölçme derecesidir. İç tutarlılık çeşitli 

yöntemlerle ölçülebilir fakat bunlardan en çok kullanılan ölçme yöntemi Cronbach’s 

alfa katsayısıdır. (Cronbach’s Alpha Coefficient) Cronbach’s alfa sorular arası 

korelasyona bağlı uyum değerinin ifadesidir. Değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. 

1’e yakınlığı yüksek güvenirlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Cronbach’s alfa 

katsayısının en düşük 0,70 olması önerilmektedir. Cronbach’s alfa kat sayısının 0,70 

ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir fakat madde 

sayısı 10’un altında ise bu güvenilirlik sınırı 0,60 ve üstü olarak kabul edilir.  

Aşağıda Cronbach’s Alpa değerleri için bir sınıflama tablosu yer almaktadır. 

(Kalaycı, 2006: 405) 

Tablo 3. Cronbach’s Alpha Değerleri İçin Bir Sınıflama 

Cronbach’s Alpha Yorumu 

0,80-1,00 Arası Yüksek Güvenilirlik 

0,60-0,80 Arası Oldukça Güvenilir 

0,40-0,60 Arası Güvenilirlik Düşük 
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Bir ölçeğin geçerliliğinde bahsedebilmek için o ölçeğin ölçülmek istenen 

değişkeni ne derece ölçtüğünün doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. 

Geçerlilik testinde de güvenilirlik testinde de olduğu gibi dayandığı belli bir katsayı 

yoktur. Bu nedenle geçerlilik testleri kuramsal analizlerle yapılmaktadır. 

4.5.2.1. Araştırmaya Ait Ölçeklerin Güvenilirlik ve İç tutarlılık Ölçütü 

Değerleri  

Güvenilirlik analizi ilk olarak her faktör için ayrı ayrı uygulanmalı, daha 

sonra bütüne uygulanmalıdır. Özellikle Cronbach’s Alpha değeri örneklem ve ifade 

sayısıyla birlikte yükselme eğilimi gösterdiğinden bütünden çok faktör düzeyinde 

elde edilen sonuçlar daha hassas sonuçlar olacaktır. 

Tablo 4. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

 

Ölçek Madde Adedi Cronbach’s Alpha 

İç Denetim (İD) 11 0,952 

İç Kontrol (İK) 6 0,832 

Etkinlik (EK) 3 0,687 

Toplam (TOP) 20 0,947 

 

Araştırmada kullanılan ölçeğin tüm maddelerinden hesaplanan cronbach’s 

alpha değerleri 0,947 bulunduğundan “yüksek güvenilirlik” düzeyindedir.  

Alt boyutlarda ise 11 maddeli iç denetim boyutu için güvenilirlik 0,952 yine 

“yüksek güvenilirlik” düzeyindedir. İç kontrolün 6 maddeden oluşan alt boyutunda 

güvenilirlik değeri 0,832 ile yine “yüksek güvenilirlik” düzeyindedir. Etkinliğin 3 

maddeden oluşan alt boyutunda güvenilirlik değeri 0,687 bulunmuştur. 10 maddeden 

az olan boyutlarda 0,60 üzerinde bir değerin de güvenilir olduğunu düşündüğümüzde 

etkinlik alt boyutu da güvenilirliğin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu değerlerle iç 
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denetim ve iç kontrol boyutunda  “yüksek güvenilirlik”,  etkinlik boyutunda ise 

güvenilirlik skalası “oldukça güvenilir “ düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. 

4.5.3. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler ile ilgili kolay bir şekilde bilgi edinmeye yarayan, verileri 

özetleyen, örnek ya da toplum ile ilgili olarak değişkenlerin merkezi eğilimlerini, 

yayılımlarını ve dağılımlarını gösteren değerlere tanımlayıcı istatistikler adı verilir. 

Bilimsel araştırmalarda toplanan veriler genellikle düzensiz bir durumda 

bulunur. Bu düzensiz şekilde bulunan ham veriler düzenlenir. Düzenlenen veriler 

kendi aralarında farklı tekniklerle gruplara ayrılır. Buralarda toplama ait orana ait 

sınıflandırmalara ait ölçüm yöntemleri kullanılır. Veri setlerinden değişkenler için 

tek tek özet tablolar (frekans/sıklık tabloları) oluşturarak değişkenlerin yapısı ( hangi 

sınıflarda yığılma var ,hangi kategorik düzeyler karşılık gelen ölçüm düzeyleri farklı) 

hakkında bilgiler edinilebilir. 

Yüzdelik frekans, her grupta, toplam veri sayısının yüzde kaçının 

bulunduğunu göstermektedir.  

İstatistiksel işlemler olarak verilerde betimsel işlemler yapılır.Betimleme, 

tasvir etme, genel dağılımı ortaya çıkarma, durumu olduğu gibi resmetme 

anlamlarına gelmektedir. Çıkarım ya da tahmin işlemleri, daha ileri düzey 

istatistiksel işlemleri ve genel olarak hipotez testlerini içermektedir. Frekans 

dağılımları betimleme işlemlerinin başlangıcında yapılır. Daha sonra ise bazı 

hesaplamalarla elde edilen aritmetik ortalama, mod, medyan, standart sapma gibi 

sayısal değerleri hesaplanır. Frekans, görülme sıklığı anlamına gelerek bir değeri 

veya ölçme sonucunu tüm gözlemde ne kadar çok gördüğümüz anlamına gelir. 

Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri 

kullanarak betimleme, istatistiksel işlemler bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel 

sayma ve sınıflama işlemlerinde elde edilmiş olan frekans tabloları ve grafikler 

betimlemenin bazı yol ve yöntemlerindendir. Betimsel istatistikler (descriptive 

statistics)' olarak adlandırılan bazı sayısal değerler merkezi eğilim ölçüleri ve 

merkezden dağılma ölçüleri olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. 
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Merkezi eğilim ölçüleri, 'merkeze yığılma ölçüleri' olarak da ifade 

edilebilmektedir. Aritmetik ortalama, mod, medyan, yüzdelik gibi nokta değerler, 

merkezi eğilim ölçüleridir. Merkezi dağılım ölçüleri, 'merkezden yayılma ölçüleri' 

olarak da ifade edilebilmektedir. Standart sapma, varyans, ranj, çeyrek sapma gibi 

değerler, merkezden dağılma ölçüleridir.  

ARİTMETİK ORTALAMA Aritmetik ortalama (mean); her bir gözleme 

yönelik ölçme sonuçlarının toplamının gözlem sayısına bölünmesi ile elde edilen bir 

nokta değerdir.  

STANDART SAPMA 'Standart kayma' olarak da ifade edilen standart sapma 

(standard deviation); bir veri setinde her bir verinin ortalamadan uzaklıklarının 

standartlaştırılmış bir ölçüsüdür. 

Standart sapma, ortalamaya bağlı olarak hesaplanıyor olan bir istatistiktir. 

Ortalamada olduğu gibi standart sapma da sürekli değişkenlerde ve özellikle normal 

dağılım gösteren değişkenlerde daha kullanışlıdır.  

4.5.3.1. Araştırmanın Demografik Özelliklerinin Frekans ve Yüzde Analizleri 

79 şirkete yapılan çalışmaya ait frekans ve yüzde analizleri aşağıdaki 

tablolarda gösterilmiştir.  

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Şirketlerinin Lokasyonları 

 N % 

 

Lokasyon 

Malatya 24 %30,4 

Gaziantep 30 %38,0 

Kahramanmaraş 25 %31,6 

 

Tablo 5’e göre şirketlerin 30 tanesi Gaziantep ilinde yer alarak araştırmanın 

%38,0‘ünün Gaziantep’te yapıldığını göstermektedir. 25 şirket Kahramanmaraş’tan 
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araştırmaya katılarak araştırmanın %31,6’sını oluşturmakta ve Malatya’dan katılan 

24 şirket ise araştırmanın %30,4‘ünü oluşturmaktadır. 

 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Ana faaliyet Türü 

 N % 

 

İşletmelerin ana faaliyet türü  

Ticaret 40 %50,6 

Üretim 31 %39,2 

Hizmet 8 %10,1 

 

Yukarıda yer alan Tablo 6’ya göre araştırmamıza katılan şirketlerin ana 

faaliyet türü %50, 6 ile ticaret, %39,2 ile üretim ve %10,1 ile hizmet işletmeleri 

olduğu görülmektedir. Araştırmamıza katılan bu şirketlerin %50,6 ile en fazla ticaret 

alanında faaliyet gösteren şirketler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Hukuki Yapısı 

 

Tablo 7’ye göre araştırmamıza katılan şirketlerin Tablo 3’e göre %50,6’sı 

Anonim Şirket %48,1‘i Limited Şirket %1,3’ü ise Komandit Şirkettir. %50,6 ile 

Anonim Şirket sayısı en yüksek görünse dahi %48,1 ile Limited Şirket sayısı ile 

hemen hemen aynı sayıda şirket araştırmamıza katılmış olup, sadece 1 şirketin 

Komandit Şirket olarak çalışmamıza katıldığı tespit edilmiştir. 

 

 N % 

 

İşletmelerin hukuki yapısı 

Anonim şirket 40 %50,6 

Limited şirket 38 %48,1 

Komandit şirket 1 %1,3 
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Tablo 8. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Çalışan İş Gücü Sayısı 

. 

Tablo 8’e göre araştırmamıza katılan şirketlerin personel sayılarına 

bakıldığında, %22,8’inin 25’ten az, % 36,7’sinin 25-50 arasında, %6,3’ünün 51-100 

arasında, %17,7’sinin 101-250 arasında, %16,5’inin ise 250 ve üzerinde personel 

çalıştırdığı saptanmıştır. Buna göre personel sayılarına bakıldığında en fazla 25-50 

personel çalıştıran şirketlerin araştırmamızda %36,7 ile yer aldığı görülmektedir. 

 

Tablo 9. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Faaliyet Süreleri 

 

Tablo 9‘a göre şirketlerin faaliyet sürelerine bakıldığında %10,1’inin 0-3 yıl,  

%16,5’inin 4-7 yıl, %31,6’sının 8-11 yıl, %41,8’inin ise 12 yıl ve üzerinde faaliyet 

 N % 

 

 

İşletmelerde çalışan iş gücü sayısı  

25’den az 18 %22,8 

25-50 29 %36,7 

51-100 5 %6,3 

101-250 14 %17,7 

250 ve üzeri 13 %16,5 

 N % 

 

 

İşletmelerin faaliyet süreleri 

0-3 yıl 8 %10,1 

4-7 yıl 13 %16,5 

8-11 yıl 25 %31,6 

12 ve üzeri 33 %41,8 



98 
 

gösterdiği saptanmıştır. Buradan işletmelerin önemli bir kısmının (%41,8) uzun 

yıllardır faaliyette olduğu yorumunu yapmak mümkündür. 

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Şirketlerdeki Etkin İç Kontrol Varlığı 

 

Tablo 10’a göre şirketlerin %74,7 ‘si işletmede etkin bir iç kontrolün 

olduğunu %25,3’ü etkin bir iç kontrolün bulunmadığını belirtmiştir. 

 

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Etkin Bir İç Kontrole Sahip Olmamasının 
Nedenleri 

 

Tablo 11’e göre işletmelerin (etkin iç kontrolü bulunmayan %25,3) etkin bir 

iç kontrole sahip olmadıklarına dair gerekçeleri %45 olarak bu konuda yasal bir 

 N % 

 

İşletmenizde etkin bir iç kontrol 
sistemi bulunmakta mıdır? 

Evet 59 %74,7 

Hayır 20 %25,3 

 N % 

 

 

İşletmede etkin bir 
iç kontrol sistemi 
bulunmamasının 

nedenleri nelerdir? 

İşletme için gerekli bir sistem değildir. 5 %25 

İç kontrol sistemi için gerekli eğitimli 
personel bulunmamaktadır. 

4 %20 

Basit anlamda muhasebe-finansman 
birimi tarafından yapılmaktadır. 

9 %45 

Bu konuda herhangi bir yasal 
zorunluluk yoktur. 

9 %45 

İç kontrol sistemini oluşturmak 
oldukça maliyetli bir süreçtir. 

3 %15 
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zorunluluk görmemeleri ve iç kontrol biriminin yapması gerekenleri zaten muhasabe-

finansman bölümünün yaptığına dair düşünceleridir. Etkin bir iç kontrol 

bulunmamasının diğer bir nedeni % 25 oranında işletme için gerekli bir sistem olarak 

görünmemesidir. Diğer bir sebep %20 oranında iç kontrol sistemi için gerekli 

eğitime sahip personel bulunmamasıdır. Etkin bir kontrolün bulunmama nedenleri 

arasında en düşük sebep iç kontrol sisteminin maliyetli bir süreç olarak 

görülmemesidir.  

 

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Gelecekteki İç Kontrol Oluşturma 
Durumu 

 

Tablo 12’ye göre iç kontrol sistemi bulundurmayan 20 şirketin %50’si yakın 

gelecekte iç kontrol sistemi bulundurmayı düşünürken %40’ı düşünmemekte ve 

%10’u kararsız kalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 N % 

 

Yakın Gelecekte İç Kontrol Sistemi 
Oluşturmayı Düşünüyor Musunuz? 

Evet 10 %50 

Hayır 8 %40 

Kararsızım 2 %10 
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Tablo 13. Araştırmaya Katılan Şirketlerde Bulunan Denetim Türleri 

 

Tablo 13’e göre 79 işletmenin %68’i Bağımsız Dış Denetim, %53’ü YMM 

Tarafından Yapılan Vergi Denetimi,%37’si Bilgi Sistemleri Denetimleri, %18’i 

Kalite ve ve ISO Denetimleri, %11’i Özel Amaçlı Denetimler, %8’i Usulsüzlük 

Denetimi ve %3’ü diğer denetim çeşitlerini yaptırmaktadır. 

 

Tablo 14. Araştırmaya Katılan Şirketlerde İç Denetim Birimi Varlığı  

 

 N % 

 

 

 

İşletmede Bulunan  

Denetim Türleri 

 Nelerdir? 

Bağımsız Dış Denetim 54 %68 

YMM Tarafından Yapılan Vergi 
Denetimi 

42 %53 

Kalite ve ISO Denetimleri 15 %18 

Bilgi Sistemleri Denetimleri 30 %37 

Özel Amaçlı Denetimler 9 %11 

Usulsüzlük Denetimi 7 %8 

 
Diğer 3 %3 

 N % 

 

İşletmenizde 
 “iç denetim birimi” 

olarak ayrı bir birim var 
mı? 

Evet 37 %47 

Hayır 40 %51 

Oluşturmayı düşünüyoruz. 2 %2 
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Tablo 14’e göre 79 işletmenin %47’sinde iç denetim birimi ayrıca varken 
%51’inde ayrı bir iç denetim birimi bulunmadığı ve %2’sinin ayrı bir iç denetim 
biriminni şirket bünyesinde oluşturmayı düşündükleri görülmektedir. 

 

Tablo 15. Araştırmaya Katılan Şirketlerdeki İç Denetçi Sayısı 

 

Tablo 15’e göre 79 şirket içinde ayrı bir iç denetim birimi bulunduran 37 
şirketin %18’inde 3 tane iç denetçi bulunurken %15’inde 1 tane iç denetçi 
bulunmakta ve %14’ünde 2 tane iç denetçi bulunmaktadır. 

 

4.5.3.2. Ankete Ait İfadelerin Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

Aşağıdaki tabloda ölçekte yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları ve 

standart sapmaları yer almaktadır. 

Tablo 16. Araştırmadaki Anket İfadelerine Ait Aritmetik Ortalamalar ve Standart 
Sapmalar 

Anket İfadeleri AO SS 

1. İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin 
varlığının işletmenin yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum. 

4.58 0,93 

2. İşletmede çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde çalışanlar 
tarafından biliniyor. 

4.54 0,76 

3. İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasını sağlayacak prosedürler 
yer alıyor. 

4.70 0,52 

4. İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve kontrol eden tarafından ayrı 
ayrı onay alıyor. 

4.62 0,84 

 N % 

 

İşletmenizdeki 
iç denetçi 

sayısı kaçtır? 

1 12 %15 

2 11 %14 

3 14 %18 
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5. İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere 
uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. 

4.75 0,52 

6. Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin sorumlu olduğu resmi bir yetki 
devri ile belirleniyor. 

4.71 0,66 

7. İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının 
yönetimce değerlendirilmesine imkan veriyor. 

4.52 0,71 

8. İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması konusunda veri tabanı oluşturulması 
ve bunun için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını gerekli buluyorum. 

4.47 0,86 

9. Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirleniyor ve yılda en az bir kere ve/veya değişen 
koşullara göre değerlendiriliyor ve güncelleniyor. 

4.33 0,96 

10. İç kontrol sisteminin etkinliği yönetim tarafından sürekli olarak değerlendirilip 
gözlemleniyor. 

4.46 0,83 

11. İç denetim hatalı ve hileli işlemleri önlenme ve ortaya çıkarma amacı taşıyor. 4.46 0,98 

12. İç denetim şirkette etik değerlere uyum sağlıyor. 4.36 1,02 

13. İç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp değerlendirerek yönetime objektif 
güvence veriyor. 

4.38 0,99 

14. İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim sürecinin diğer katılımcıları 
(yönetim kurulu, denetim kurulu ve dış denetim) arasında iş birliği (eşgüdümü) 
sağlayacağını düşünüyorum. 

4.25 1,07 

15. İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip doğrulanmış 
bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul ediliyor. 

4.53 0,86 

16. İşletmedeki iç denetim, organizasyondaki işlemleri ve faaliyetleri geliştiriyor ve 
işletmeye artı değer katıyor. 

4.51 0,96 

17. İç denetim, işletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 
etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu unsurların 
geliştirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor. 

4.38 1,02 

18. İç denetim sistemi işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamada etkin bir rol 
üstleniyor. 

4.48 0,97 

19. İç denetim sistemi ile işletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğu 
sağlanıyor. 

4.61 0,88 

20. İç denetim risk yönetiminde işletmeye katkı sağlıyor. 4.67 0, 86 

AO:aritmetik ortalama SS. Standart sapma 

Ölçek maddelerine tekil olarak verilen yanıtların tanımlayıcı istatistiklerine 

bakıldığında en yüksek ortalamaya sahip maddeler şu şekilde sıralanmaktadır; (4.75) 
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ortalama ile “.İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi 

düzenlemelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.”  maddesi, (4.71) 

ortalama ile “Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin sorumlu olduğu 

resmi bir yetki devri ile belirleniyor.” maddesi ve (4.70)  ortalama ile “İşletmede 

muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasını sağlayacak prosedürler yer 

alıyor.” maddesi şeklinde yer almıştır.  

En düşük ortalama değere sahip maddeler ise; (4.33) ile “Amaç ve hedeflere 

yönelik riskler belirleniyor ve yılda en az bir kere ve/veya değişen koşullara göre 

değerlendiriliyor ve güncelleniyor.” maddesi, (4.25) ile “İç denetim, kurumsal 

yönetim sürecinin diğer katılımcıları(yönetim kurulu, denetim kurulu ve dış denetim) 

arasında iş birliğini (eşgüdümü) sağlıyor.” maddesi ve (4.36) değeri ile “İç denetim 

şirkette etik değerlere uyum sağlıyor.” maddesi yer almıştır. 

4.5.4. Korelasyon Analizi  

İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek için 

kullanılan istatistik yöntemlerden biridir. Değişkenlerin bağımlı değişken veya 

bağımsız değişken olması dikkate alınmamaktadır. Farklı yollarla hesaplanan değişik 

amaçlar için kullanılan çok sayıda korelasyon analizi vardır. En çok kullanılan 

korelasyon analizleri;  Pearson ve Spearman korelasyon analizleridir. 

Değişkenler  oransal ya da aralıklı ölçek ile elde edilmiş olup normal 

dağılıma da uygunluk gösterdiği tespit edilen durumlarda Pearson korelasyon analizi 

kullanılır. Değişkenler oransal ya da aralıklı ölçek ile elde edilmiş olup normal 

dağılıma uygunluk göstermediği tespit edilen durumlarda ise Spearman korelasyon 

analizi kullanılmaktadır. 

Korelasyon katsayısı iki değişkenin arasındaki ilişkinin derecesini ölçen, -1 

ile 1 arasında değerler alan ve ‘r’ harfi ile gösterilen bir değerdir. r’nin -1 ‘e veya 1’e 

yakın olması güçlü ilişkiyi gösterir ancak bunların yönleri farklılık göstermektedir.  

-1’e yakın olması, bu değişkenler arasında çok güçlü bir negatif doğrusal 

ilişkinin olduğunu, +1’e yakın olması ise çok güçlü pozitif doğrusal ilişkinin 

değişkenler arasında olduğunu bize gösterir. Mutlak değer olarak r değerinin 0.7 den 
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büyük olması değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin güçlü olduğu şeklinde bir 

yorum yapmaya imkan verir (Altunşık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2010: 

227). 

İlişkiler korelasyon katsayısının (r) değerine göre, aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

• 0.90 ile 1 arasında değişkenler  arasında çok kuvvetli ilişki  

• 0.70 ile 0.89 arasında değişkenler arasında kuvvetli ilişki, 

• 0.50 ile 0.69 arasında değişkenler arasında orta düzeyde bir ilişki, 

• 0.30 ile 0.49 arasında değişkenler arasında düşük düzeyde bir ilişki, 

• 0.00 ile 0.29 arasında değişkenler arasında zayıf düzeyde bir ilişki. 

Korelasyon katsayısını yorumlarken neden-sonuç ilişkisinden bahsetmek doğru 

değildir. Çünkü korelasyon bize iki değişken arasındaki ilişkinin büyüklüğünü 

gösterirken neden-sonuç ilişkisine dair bir şey söylememektedir. A değişkeni B 

değişkeni etkiliyor olabilir ya da B değişkeni A değişkenini etkiliyor olabilir. Başka 

bir alternatif de iki A ile B değişkenleri arasında neden-sonuç ilişkisi olmayabilir. 

Korelasyon değeri neden-sonuç ilişkisinin yönünü vermemektedir. Korelasyon 

değerine bakarak neden-sonuç ilişkisinden bahsedemememizin başka sebebi de 

üçüncü bir değişkenin etkisidir. İki değişkenin arasındaki neden-sonuç ilişkisini diğer 

değişkenlerin etkisinden bağımsız düşünemeyiz. 
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4.5.4.1. Anketin Alt Boyutlarına Uygulanan Korelasyon Analizi 

Tablo 17. Araştırma Anketinin Alt Boyutlarına Ait Korelasyon Analizi 

 1.İç Denetim 2. İç kontrol 3. Etkinlik 

1. İç denetim  (İD) 1   

2. İç kontrol (İK) 0,761** 1  

3. Etkinlik (EK) 0,564** 0,477** 1 

   

Pearson Korelasyon   

*p<0,05  

Buradaki anlamlılık değeri eğer 0,05’den küçük olduğundan değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu söylenir. 

  

**p<0,01    

Sig. (2-tailed)=0.00   

Analiz sonucunda, sig değeri 0.01’den küçük olduğundan (0.000<0.01) korelasyon 

katsayısı önemlidir. 

 

Araştırmada anket alt boyutları arasında yapılan Pearson Korelasyon 

analizinde İç denetim (İD)  İç kontrol (İK) arasında ve Etkinlik (EK) arasında 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir  (p<0,05). Bu ilişkiler; 

• İç denetim (İD) boyutu ile İç kontrol (İK) boyutu arasındaki Pearson 

korelasyon katsayısının düzeyi (derecesi) r=0.761’dir. Yani, İç Denetim ile İç 

Kontrol arasında kuvvetli (yüksek) pozitif korelasyon vardır. Korelasyon 

katsayısı pozitif olduğundan İç Denetim ile İç Kontrol arasındaki ilişki aynı 

yönlüdür. Yani boyutlardan birinde gözlenen pozitif durum diğerinde de 

gözlenirken aynı zamanda birinde gözlenen azalış da diğerinde de 

gözlenecektir. 

• İç denetim (İD) boyutu ile Etkinlik (EK) boyutu arasındaki Pearson 

korelasyon katsayısının düzeyi (derecesi) r=0.564’dür. Yani, İç Denetim ile 
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Etkinlik arasında orta düzeyde pozitif korelasyon vardır. Korelasyon katsayısı 

pozitif olduğundan İç Denetim ile İç Kontrol arasındaki ilişki aynı yönlüdür. 

Yani boyutlardan birinde gözlenen pozitif durum diğerinde de gözlenirken 

aynı zamanda birinde gözlenen azalış da diğerinde de gözlenecektir. 

• İç kontrol (İK) boyutu ile Etkinlik (EK) boyutu arasındaki Pearson 

korelasyon katsayısının düzeyi (derecesi) r=0.477’dir. Yani, İç Kontrol ile 

Etkinlik arasında düşük düzeyde pozitif korelasyon vardır. Ancak bunun 

Etkinlik boyutuna ait maddelerin azlığından kaynaklanması dolayısıyla 

aslında orta düzeyde bir korelasyon olduğu düşünebilmektedir. Korelasyon 

katsayısı pozitif olduğundan İç Kontrol ile Etkinlik arasındaki ilişki aynı 

yönlüdür.   

4.5.5. T-Testi (Indepentent Sample t-Test) 

T testi, hipotez testlerinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. T testi ile 

iki grubun ortalamaları karşılaştırılarak, aradaki farkın rastlantısal mı, yoksa 

istatistiksel olarak anlamlı mı olduğuna karar verilir. Küçük örnekleme teorisi olarak 

da bilinen t dağımı, küçük örneklemlerle de çalışmaya imkan verdiğinden, 

araştırmacılar için büyük kolaylık sağlamaktadır. 

• "t" testi örnek boyutunun küçük olduğu ve ana kütleye ilişkin standart 

sapmaların bilinemediği durumlarda "t" dağılımından yararlanarak;  

İncelenen bir değişken açısından bir gruba ait ortalama değerin önceden 

belirlenen değerden farklı olup olmadığının,  

• İncelenen bir değişken açısından bağımsız iki grup arasında fark olup 

olmadığının,  

• İncelenen bir değişken açısından herhangi bir grubun farklı koşullar altındaki 

tepkilerinde farklılığın olup olmadığının incelenmesine yönelik hipotezleri 

test etmeye yönelik olarak geliştirilmiş bir analiz yöntemidir.  

Bu nedenle üç tür t testi bulunmaktadır. Bunlar tek grup t testi (one-sample t 

test), bağımsız iki grup arası farkların t testi (independent samples "t" test) ve 
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eşleştirilmiş iki grup (paired-samples "t" test) arasındaki farklılıkların incelenmesine 

yönelik "t" testidir. 

Tek grup "t"-Testi (one-sample test) Bu test genellikle herhangi bir konuda 

belirli öngörülerde bulunulduğunda bu öngörünün doğruluk derecesini test etmek 

amacıyla uygulanır.  

 

            Bağımsız iki grup arası farkların testi (Independest Samples "t" test) Bir 

araştırmada çoğu kez farklı ana kütleden elde edilen gruplar arasında karşılaştırmalar 

yapmak gerekir.  

Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi (Paired-Samples "t" 

testi) Bağımsız iki grup için farkların testi konusu incelenirken grupların 

birbirlerinden bağımsız evrenlerden geldiği varsayımı kabul edilmekte idi. Ancak 

özellikle kontrollü ve deneysel çalışmalarda aynı deneklerin farklı durumlarda nasıl 

davrandıklarının incelenmesine gerek duyulabilir. Amaç farklı iki koşulda elde 

edilen sonuçların farklı olup olmadığını araştırmaktır. 

4.5.5.1. Bağımsız Örneklem T-Testi (Indepentent Sample t-Test) 

Birbirinden bağımsız iki gurubun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığına bakılır. Genellikle sosyal bilimlerde kullanılmakta olup, yapılan sosyal 

ya da fiziki deneyin guruba etkilerinin ortalamalarının istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılıklar oluşturup oluşturmadığı ile ilgilenilir.  

Ortalamalarının farklı olduğu durumlarda anlamlılık kat sayısına bakarak bu 

farklılığının rastlantısal mı yoksa anlamlı bir farklılık mı olup olmadığı anlaşılır. 

Bağımsız test tablosundaki anlamlılık katsayısı eğer 0,05’ten küçükse söz konusu 

hipotezin istatistiksel olarak anlamlı bir fark ifade ettiği söylenir ve bu durumda H0 

reddedilir. 
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4.5.5.1.1. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Faaliyet Alanları ile Anket 

Boyutlarına Ait İfadelerin Karşılaştırılması 

Tablo 18. İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 

Faaliyet Alanlarına Göre Karşılaştırılması 

İç Kontrole Ait İfadeler Faaliyet 
Alanı n A.O. s.s t p 

 
2.İşletmede çalışanların 
görev, yetki ve 
sorumlulukları açık ve net bir 
şekilde çalışanlar tarafından 
biliniyor. 

Ticaret 40 4,65 ,580 

1,084 0,343 
Üretim 31 4,39 ,955 
Hizmet 8 4,63 ,744 

Toplam 79 4,54 ,765 

 
9.Amaç ve hedeflere yönelik 
riskler belirleniyor ve yılda 
en az bir kere ve/veya değişen 
koşullara göre 
değerlendiriliyor ve 
güncelleniyor. 

Ticaret 40 4,30 ,992 

0,141 0,869 Üretim 30 4,33 ,959 

Hizmet 9 4,50 ,926 

Toplam 79 4,33 ,963 
 
10.İç kontrol sisteminin 
etkinliği yönetim tarafından 
sürekli olarak değerlendirilip 
gözlemleniyor. 
 

Ticaret 40 4,60 ,709 

1,397 0,254 
Üretim 30 4,27 ,980 
Hizmet 9 4,50 ,756 

Toplam 79 4,46 ,833 

 
3.İşletmede muhasebe 
işlemlerinin eksiksiz ve doğru 
yapılmasını sağlayacak  
prosedürler yer alıyor. 
 

Ticaret 40 4,75 ,439 
0,661 0,519 Üretim 31 4,61 ,558 

Hizmet 8 4,75 ,707 

Toplam 79 4,70 ,515   

 
5.İşletmemizde tüm 
faaliyetlerin mevzuata, ana 
sözleşmeye ve şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak 
yapılıp yapılmadığı kontrol 
ediliyor. 

Ticaret 40 4,75 ,494 

0,320 0,727 
Üretim 31 4,71 ,588 

Hizmet 8 4,88 ,354 

Toplam 79 4,75 ,518 

7.İşletmede mevcut 
raporlama sistemi işletme ana 
hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığının yönetimce 
değerlendirilmesine imkan 
veriyor. 

Ticaret 40 4,55 ,677 

1,586 0,211 
Üretim 31 4,39 ,803 
Hizmet 8 4,88 ,354 

Toplam 79 4,52 ,714 
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Tablo 18’de şirketlerin belirtilen iç kontrol ifadeleriyle ilgili, faaliyet 

alanlarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya 

koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde şirketlerin faaliyet alanları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere 

verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir. (p=0,00>0,05) İç kontrol kavramı ile ilgili ifadeler tek 

tek incelendiğinde, ifadelere verilen cevaplar ile şirketlerin faaliyet alanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

İç kontrol kavramı ile ilgili ifadeleri incelediğimizde; 

‘‘2.İşletmede çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları açık ve net bir 

şekilde çalışanlar tarafından biliniyor.’’ ifadesine en yüksek katılım ticaret 

işletmelerinden (ort:4,65) gelmiştir.  

‘‘9.Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirleniyor ve yılda en az bir kere 

ve/veya değişen koşullara göre değerlendiriliyor ve güncelleniyor.’’ ifadesine en 

yüksek katılım hizmet işletmeleri (ort:4,50) olmuştur. 

‘‘3.İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasını 

sağlayacak  prosedürler yer alıyor.’’ ifadesine en yüksek katılım ticaret işletmeleri 

(ort:4,60) olmuştur. 

‘‘5.İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi 

düzenlemelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.’’ ifadesine en 

yüksek katılım hizmet işletmeleri (ort: 4,88) olmuştur. 

‘‘7.İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana hedeflerine ulaşılıp 

ulaşılmadığının yönetimce değerlendirilmesine imkan veriyor.’’ ifadesine en yüksek 

katılım hizmet işletmeleri (ort:4,88) olmuştur.  

Genel olarak bakıldığında her ne kadar hizmet işletmeleri sayı olarak az 

olsalar dahi iç kontrol ifadelerine ait katılımları daha yüksektir. Burada dikkat çeken 
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üretim işletmelerinin iç kontrol ifadelerine katılımlarının ticaret ve hizmet 

işletmelerine göre daha düşük düzeyde kalmış olmasıdır.  

Tablo 19. İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Faaliyet Alanlarına Göre Karşılaştırılması 

İç Denetime Ait 
İfadeler 

Faaliyet 
Alanı n A.O. s.s t p 

 
15.İç denetim birimlerince 
bütünlüğü, doğruluğu ve 
tarafsızlığı denetlenip 
doğrulanmış bilgiler karar 
vericiler tarafından 
güvenilir bilgi olarak kabul 
ediliyor. 

Ticaret 40 4,60 ,709 

1,435 0,244 

Üretim 31 4,35 1,082 

Hizmet 8 4,88 ,354 

Toplam 79 4,53 ,860 

 
16.İşletmedeki iç denetim, 
organizasyondaki işlemleri 
ve faaliyetleri geliştiriyor 
ve işletmeye artı değer 
katıyor. 
 

Ticaret 40 4,48 ,960 

0,657 0,521 

Üretim 31 4,45 1,060 
Hizmet 8 4,88 ,354 

Toplam 79 4,51 ,959 

 
17.İç denetim, işletmelerde 
performans göstergesi olan 
girdi, çıktı, sonuç, 
verimlilik, etkinlik ve 
kalite unsurları üzerinde 
belirli bir etkiye sahip olup 
bu unsurların geliştirilmesi 
için önemli bir katkı veya 
destek sağlıyor. 
 

Ticaret 40 4,38 1,030 

1,177 0,314 

Üretim 31 4,26 1,094 

Hizmet 8 4,88 ,354 

Toplam 79 4,38 1,017 

 
18.İç denetim sistemi 
işletmenin amaçlarına 
ulaşmasını sağlamada 
etkin bir rol üstleniyor. 
 

Ticaret 40 4,45 ,959 

1,315 0,274 
Üretim 31 4,39 1,086 
Hizmet 8 5,00 0,000 

Toplam 79 4,48 ,972 

 
19.İç denetim sistemi ile 
işletme faaliyetlerinin 
yasal düzenlemelere 
uygunluğu sağlanıyor. 
 
 

Ticaret 40 4,63 ,807 

1,105 0,337 

Üretim 31 4,48 1,061 
Hizmet 8 5,00 0,000 

Toplam 79 4,61 ,883 
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20.İç denetim risk 
yönetiminde işletmeye 
katkı sağlıyor. 

Ticaret 40 4,48 ,877 

0,106 0,899 
Üretim 31 4,45 1,091 
Hizmet 8 4,63 ,744 

Toplam 79 4,48 ,945 

 
11.İç denetim hatalı ve 
hileli işlemleri önlenme ve 
ortaya çıkarma amacı 
taşıyor. 
 

Ticaret 40 4,55 ,846 

1,171 0,316 
Üretim 31 4,26 1,210 
Hizmet 8 4,75 ,463 

Toplam 79 4,46 ,984 

 
12.İç denetim şirkette etik 
değerlere uyum sağlıyor. 

Ticaret 40 4,33 ,997 

1,177 0,314 
Üretim 30 4,27 1,143 
Hizmet 9 4,88 ,354 
Toplam 79 4,36 1,019 

13.İç denetim, kontrol 
sistemlerinin etkinliğini 
ölçüp değerlendirerek 
yönetime objektif güvence 
veriyor. 

Ticaret 40 4,35 ,949 

1,147 0,323 
Üretim 31 4,29 1,131 
Hizmet 8 4,88 ,354 
Toplam 79 4,38 ,991 

 
6.Yönetsel olarak mali ve 
parasal konularda kimlerin 
sorumlu olduğu resmi bir 
yetki devri ile belirleniyor. 
 

Ticaret 40 4,83 ,446 

1,265 0,288 
Üretim 31 4,58 ,848 
Hizmet 8 4,63 ,744 

Toplam 79 4,71 ,663 

 
4.İşletmemizde yapılan 
kayıtlar, işlemi 
gerçekleştiren ve kontrol 
eden tarafından ayrı ayrı 
onay alıyor. 
 

Ticaret 39 4,62 ,847 

0,126 0,882 

Üretim 31 4,58 ,886 
Hizmet 9 4,75 ,707 

Toplam 79 4,62 ,841 

 

Tablo 19’da şirketlerin belirtilen iç denetim ifadeleriyle ilgili, faaliyet 

alanlarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya 

koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde şirketlerin faaliyet alanları ile iç denetim kavramına ilişkin ifadelere 

verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir. (p=0,00>0,05) İç denetim kavramı ile ilgili ifadeler tek 

tek incelendiğinde, ifadelere verilen cevaplar ile şirketlerin faaliyet alanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  
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İç denetim kavramı ile ilgili ifadeleri incelediğimizde; 

‘‘15.İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 

doğrulanmış bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul ediliyor.’’ 

ifadesine en yüksek katılım hizmet işletmelerinden (ort:4,88) olmuştur.  

‘‘16.İşletmedeki iç denetim, organizasyondaki işlemleri ve faaliyetleri 

geliştiriyor ve işletmeye artı değer katıyor.’’ ifadesine en yüksek katılım hizmet 

işletmeleri (ort:4,88) olmuştur. 

‘‘17.İç denetim, işletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 

verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu 

unsurların geliştirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor. ’’ ifadesine en 

yüksek katılım ticaret işletmeleri (ort:4,88) olmuştur. 

‘‘18.İç denetim sistemi işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamada etkin bir 

rol üstleniyor. ’’ ifadesine en yüksek katılım hizmet işletmeleri (ort: 5,00) olmuştur. 

‘‘19.İç denetim sistemi ile işletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere 

uygunluğu sağlanıyor. ’’ ifadesine en yüksek katılım hizmet işletmeleri (ort:5,00) 

olmuştur.  

‘‘20.İç denetim risk yönetiminde işletmeye katkı sağlıyor.’’ ifadesine en 

yüksek katılım hizmet işletmeleri (ort:4,63) tarafından olmuştur. 

‘‘11.İç denetim hatalı ve hileli işlemleri önlenme ve ortaya çıkarma amacı 

taşıyor.’’ ifadesine en yüksek katılım hizmet işletmeleri (ort:4,75) olmuştur. 

‘‘12.İç denetim şirkette etik değerlere uyum sağlıyor.’’ ifadesine en yüksek 

katılım hizmet işletmeleri (ort:4,88) olmuştur. 

‘‘13.İç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp değerlendirerek 

yönetime objektif güvence veriyor.’’ ifadesine en yüksek katılım hizmet işletmeleri 

(ort:4,88) olurken en düşük katılımı üretim işletmeleri (ort:4,29) gerçekleştirmiştir. 
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‘‘6.Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin sorumlu olduğu resmi 

bir yetki devri ile belirleniyor.’’ İfadesine en yüksek katılım ticaret işletmeleri 

(ort:4.83) olurken en düşük katılım üretim işletmeleri tarafında olmuştur. 

‘‘4.İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve kontrol eden 

tarafından ayrı ayrı onay alıyor.’’ ifadesine en yüksek katılım hizmet işletmeleri 

(ort:4.75) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Genel olarak bakıldığında her ne kadar hizmet işletmeleri sayı olarak az 

olsalar dahi iç denetim ifadelerine ait katılımları daha yüksektir. Burada dikkat çeken 

üretim işletmelerinin iç denetim ifadelerine katılımlarının ticaret ve hizmet 

işletmelerine göre daha düşük düzeyde kalmış olmasıyla birlikte 6.maddeye ait 

ifadeye (6.Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin sorumlu olduğu resmi 

bir yetki devri ile belirleniyor.)  ticaret işletmelerinin daha fazla katılım 

gerçekleştirmesidir. 

Tablo 20. Etkinlik Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Faaliyet Alanlarına Göre Karşılaştırılması 

Yönetimin Etkinliğine Ait 
İfadeler 

Faaliyet 
Alanı n A.O. s.s t p 

 
8.İşletme faaliyetlerinin 
denetimi ve raporlanması 
konusunda veri tabanı 
oluşturulması ve bunun için 
gerekli teknolojik alt yapının 
hazırlanmasını gerekli 
buluyorum. 
 

Ticaret 40 4,38 ,807 

1,139 0,325 
Üretim 31 4,48 ,996 

Hizmet 8 4,88 ,354 

Toplam 79 4,47 ,860 

 
1.İşletmenin politika ve 
amaçlarıyla uyumlu bir iç 
kontrol ve iç denetim 
sisteminin varlığının 
işletmenin yönetiminin 
etkinliğini artıracağını 
düşünüyorum. 
 
 

Ticaret 40 4,600 ,9001 

0,573 0,566 

Üretim 31 4,484 1,0605 

Hizmet 8 4,875 ,3536 

Toplam 79 4,582 ,9283 
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14.İç denetim ve iç kontrol 
sistemlerinin, kurumsal 
yönetim sürecinin diğer 
katılımcıları (yönetim kurulu, 
denetim kurulu ve dış denetim) 
arasında iş birliği (eşgüdümü) 
sağlayacağını düşünüyorum. 

Ticaret 40 4,25 ,954 

0,594 0,555 
Üretim 31 4,16 1,267 

Hizmet 8 4,63 ,744 

Toplam 79 4,25 1,068 

 

 

Tablo 20’de şirketlerin belirtilen iç denetim ifadeleriyle ilgili, faaliyet 

alanlarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya 

koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde şirketlerin faaliyet alanları ile yönetimin etkinliği kavramına ilişkin 

ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. (p=0,00>0,05) İç denetim kavramı ile ilgili 

ifadeler tek tek incelendiğinde, ifadelere verilen cevaplar ile şirketlerin faaliyet 

alanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Yönetimin etkinliği kavramı ile ilgili ifadeleri incelediğimizde; 

‘‘8.İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması konusunda veri tabam 

oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını gerekli 

buluyorum.’’ ifadesine en yüksek katılım hizmet işletmelerinden (ort:4,88) olurken  

en düşük katılım ticaret işletmelerinden (ort:4,38) gerçekleşmiştir. 

‘‘1.İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol ve iç denetim 

sisteminin varlığının işletmenin yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum. ’’ 

ifadesine en yüksek katılım hizmet işletmeleri (ort:4,87) olmuştur. 

‘‘14.İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dış denetim) arasında iş birliği 

(eşgüdümü) sağlayacağını düşünüyorum.’’ İfadesine en yüksek katılım hizmet 

işletmeleri tarafından (ort:4,63) gerçekleştirilmiştir. 
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4.5.5.1.2. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Faaliyet Yılları ile Anket Boyutlarına 
Ait İfadelerin Karşılaştırılması 

Tablo 21. İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Faaliyet Yılları ile Göre Karşılaştırılması 

İç kontrole Ait İfadeler Faaliyet Yılı n A.O. s.s t 
 

p 

2.İşletmede çalışanların 
görev, yetki ve 
sorumlulukları açık ve net 
bir şekilde çalışanlar 
tarafından biliniyor. 

0-3 yıl 8 4,00 1,414 

3,983 0,011 

4-7 yıl 13 4,15 ,987 
8-11 yıl 25 4,80 ,408 
12 ve üzeri 33 4,64 ,549 
Toplam 79 4,54 ,765 

 
9.Amaç ve hedeflere 
yönelik riskler belirleniyor 
ve yılda en az bir kere 
ve/veya değişen koşullara 
göre değerlendiriliyor ve 
güncelleniyor. 
 

0-3 yıl 8 3,75 1,581 

2,504 0,066 

4-7 yıl 13 4,00 1,080 

8-11 yıl 25 4,64 ,638 
12 ve üzeri 33 4,38 ,871 
Toplam 

79 4,33 ,963 

 
10.İç kontrol sisteminin 
etkinliği yönetim 
tarafından sürekli olarak 
değerlendirilip 
gözlemleniyor. 

0-3 yıl 8 3,63 1,408 

5,284 0,002 

4-7 yıl 13 4,46 ,660 
8-11 yıl 25 4,84 ,374 
12 ve üzeri 33 4,38 ,833 
Toplam 79 4,46 ,833 

 
3.İşletmede muhasebe 
işlemlerinin eksiksiz ve 
doğru yapılmasını 
sağlayacak prosedürler yer 
alıyor. 

0-3 yıl 8 4,13 ,641 

4,563 0,005 

4-7 yıl 13 4,77 ,439 
8-11 yıl 25 4,84 ,374 
12 ve üzeri 33 4,70 ,529 
Toplam 79 4,70 ,515 

 
5.İşletmemizde tüm 
faaliyetlerin mevzuata, ana 
sözleşmeye ve şirket içi 
düzenlemelere uygun 
olarak yapılıp yapılmadığı 
kontrol ediliyor. 
 
 

0-3 yıl 8 4,75 ,463 

1,937 0,131 

4-7 yıl 13 4,46 ,776 
8-11 yıl 25 4,88 ,332 
12 ve üzeri 33 4,76 ,502 
Toplam 

79 4,75 ,518 
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7.İşletmede mevcut 
raporlama sistemi işletme 
ana hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığının yönetimce 
değerlendirilmesine imkan 
veriyor. 

0-3 yıl 8 4,13 ,991 

1,635 0,188 

4-7 yıl 13 4,31 ,855 
8-11 yıl 25 4,64 ,638 
12 ve üzeri 33 4,61 ,609 

Toplam 
79 4,52 ,714 

 

 

Tablo 21’de şirketlerin belirtilen iç kontrol ifadeleriyle ilgili, faaliyet yıllarına 

göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan anova 

sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 incelendiğinde şirketlerin 

faaliyet yılları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel 

ortalamasına ilişkin bazı ölçeklerin anova sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit 

edilirken (p=0,00<0,05), bazı ölçeklerde tespit edilememiştir. (p=0,00>0,05)  

İç kontrol kavramı ile ilgili ifadeler tek tek incelendiğinde; 

‘‘10.İç kontrol sisteminin etkinliği yönetim tarafından sürekli olarak 

değerlendirilip gözlemleniyor.’’ İfadesine ilişkin anova sonucunda (p=0,002<0.05) 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.  

‘‘3.İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasını 

sağlayacak prosedürler yer alıyor.’’ İfadesine ilişkin anova sonucunda 

(p=0,005<0.05) anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

9.Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirleniyor ve yılda en az bir kere 

ve/veya değişen koşullara göre değerlendiriliyor ve güncelleniyor, 2.İşletmede 

çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde çalışanlar 

tarafından biliniyor, 5.İşletmemizde tüm faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye ve 

şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor ve 

7.İşletmede mevcut raporlama sistemi işletme ana hedeflerine ulaşılıp 

ulaşılmadığının yönetimce değerlendirilmesine imkan veriyor ifadelerine ait verilen 

cevaplar ile şirketlerin faaliyet yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir. 
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İç kontrole ait ifadeleri incelediğimizde en çok 8-11 yıllık işletmelerin iç 

kontrol ifadelerine katılım sağladıkları görülmektedir. En az katılım ise genel olarak 

0-3 yıllık işletmeler olarak tespit edilmiştir. Bu durumun yaşanması şirketin yeni 

olması iç kontrol prosedürlerini yeni yeni fark etmeye ve kurmaya çalışmasından 

kaynaklı olarak normal karşılanmaktadır. Ancak  ‘‘5.İşletmemizde tüm faaliyetlerin 

mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılıp 

yapılmadığı kontrol ediliyor.’’ ifadesi 4-7 yıllık şirketlerin en az katılım gösterdiği 

anket ifadesi olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte 10 numaralı ve 3 numaralı 

ifadelerde en yüksek katılım 8-11 yıllık şirketlerden sonra 12 ve üzeri yıllık 

şirketlerin olması beklenirken araştırma sonucunda 4-7 yıllık işletmeler olduğu 

dikkat çekmektedir. 

Tablo 22. İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Faaliyet Yılları ile Göre Karşılaştırılması 

 İç Denetime Ait 
İfadeler 

Faaliyet 
Yılı n A.O. s.s     t 

 
p 

 
15.İç denetim birimlerince 
bütünlüğü, doğruluğu ve 
tarafsızlığı denetlenip 
doğrulanmış bilgiler karar 
vericiler tarafından 
güvenilir bilgi olarak kabul 
ediliyor. 
 

0-3 yıl 8 4,00 1,414 

3,386 0,022 

4-7 yıl 13 4,31 ,947 
8-11 yıl 25 4,92 ,277 

12 ve üzeri 33 4,45 ,869 

Toplam 79 4,53 ,860 

 
 
16.İşletmedeki iç denetim, 
organizasyondaki işlemleri 
ve faaliyetleri geliştiriyor 
ve işletmeye artı değer 
katıyor. 

0-3 yıl 8 4,00 1,309 

4,555 0,005 

4-7 yıl 13 3,85 1,405 
8-11 yıl 25 4,84 ,374 

12 ve üzeri 33 4,64 ,822 

Toplam 79 4,51 ,959 

 
17.İç denetim, işletmelerde 
performans göstergesi olan 
girdi, çıktı, sonuç, 
verimlilik, etkinlik ve kalite 
unsurları üzerinde belirli bir 
etkiye sahip olup bu 
unsurların geliştirilmesi için 

0-3 yıl 8 3,88 1,458 

3,598 0,017 
4-7 yıl 13 3,77 1,301 

8-11 yıl 25 4,72 ,614 

12 ve üzeri 33 4,48 ,906 
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önemli bir katkı veya 
destek sağlıyor. Toplam 79 4,38 1,017 

 
18.İç denetim sistemi 
işletmenin amaçlarına 
ulaşmasını sağlamada etkin 
bir rol üstleniyor. 

0-3 yıl 8 4,00 1,309 

3,197 0,028 

4-7 yıl 13 3,92 1,320 
8-11 yıl 25 4,76 ,597 
12 ve üzeri 33 4,61 ,864 

Toplam 79 4,48 ,972 

 
 
19.İç denetim sistemi ile 
işletme faaliyetlerinin yasal 
düzenlemelere uygunluğu 
sağlanıyor. 

 
0-3 yıl 

 
8 

 
4,13 

 
1,458 

 
 
 
 

2,574 

 
 
 
 

0,060 

4-7 yıl 13 4,23 1,166 
8-11 yıl 25 4,88 ,440 

12 ve üzeri 33 4,67 ,777 

Toplam 79 4,61 ,883 

 
 
20.İç denetim risk 
yönetiminde işletmeye 
katkı sağlıyor. 

0-3 yıl 8 3,63 1,188 

3,454 0,021 

4-7 yıl 13 4,23 1,235 
8-11 yıl 25 4,68 ,627 

12 ve üzeri 33 4,64 ,859 

Toplam 79 4,48 ,945 

 
 
11.İç denetim hatalı ve 
hileli işlemleri önlenme ve 
ortaya çıkarma amacı 
taşıyor. 

0-3 yıl 8 3,88 1,356 

3,481 0,020 

4-7 yıl 13 4,23 ,725 
8-11 yıl 25 4,92 ,277 

12 ve üzeri 33 4,33 1,190 

Toplam 79 4,46 ,984 

 
 
12.İç denetim şirkette etik 
değerlere uyum sağlıyor. 
 
 
 
 

0-3 yıl 8 4,00 1,309 

2,607 0,058 

4-7 yıl 13 3,77 1,423 
8-11 yıl 25 4,60 ,645 

12 ve üzeri 32 4,50 ,916 

Toplam 78 4,36 1,019 

 
13.İç denetim, kontrol 
sistemlerinin etkinliğini 
ölçüp değerlendirerek 
yönetime objektif güvence 
veriyor. 

0-3 yıl 8 3,88 1,246 

6,736 0,000 

4-7 yıl 13 3,54 1,330 
8-11 yıl 25 4,80 ,500 

12 ve üzeri 33 4,52 ,834 

Toplam 79 4,38 ,991 

 0-3 yıl 8 4,13 1,356 2,523 0,064 
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6.Yönetsel olarak mali ve 
parasal konularda kimlerin 
sorumlu olduğu resmi bir 
yetki devri ile belirleniyor. 

4-7 yıl 13 4,69 ,480 
8-11 yıl 25 4,80 ,577 

12 ve üzeri 33 4,79 ,485 

Toplam 79 4,71 ,663 

 
4.İşletmemizde yapılan 
kayıtlar, işlemi 
gerçekleştiren ve kontrol 
eden tarafından ayrı ayrı 
onay alıyor. 

0-3 yıl 8 3,88 1,458 

6,497 0,001 

4-7 yıl 13 4,08 1,188 
8-11 yıl 25 4,92 ,400 

12 ve üzeri 33 4,78 ,491 

Toplam 79 4,62 ,841 

 

Tablo 22’de şirketlerin belirtilen iç denetim ifadeleriyle ilgili, faaliyet 

yıllarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan 

anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 incelendiğinde 

şirketlerin faaliyet yılları ile iç denetim kavramına ilişkin ifadelere verdikleri 

cevapların genel ortalamasına ilişkin bazı ölçeklerin anova sonucuna göre anlamlı bir 

farklılık tespit edilirken (p=0,00<0,05), bazı ölçeklerde tespit edilememiştir. 

(p=0,00>0,05) İç kontrol kavramı ile ilgili ifadeler tek tek incelendiğinde, 

‘‘15.İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 

doğrulanmış bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul ediliyor. ’’ 

İfadesine ilişkin anova sonucunda (p=0,022<0.05) anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir.  

‘‘16.İşletmedeki iç denetim, organizasyondaki işlemleri ve faaliyetleri 

geliştiriyor ve işletmeye artı değer katıyor. ’’ İfadesine ilişkin anova sonucunda 

(p=0,005<0.05) anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

‘‘17.İç denetim, işletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 

verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu 

unsurların geliştirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor. ’’ İfadesine ilişkin 

anova sonucunda (p=0,017<0.05) anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
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‘‘18.İç denetim sistemi işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamada etkin bir 

rol üstleniyor. ’’ İfadesine ilişkin anova sonucunda (p=0,028<0.05) anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir. 

‘‘11.İç denetim hatalı ve hileli işlemleri önlenme ve ortaya çıkarma amacı 

taşıyor. ’’ İfadesine ilişkin anova sonucunda (p=0,021<0.05) anlamlı bir farklılık 

tespit edilmiştir. 

‘‘13.İç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp değerlendirerek 

yönetime objektif güvence veriyor. ’’ İfadesine ilişkin anova sonucunda 

(p=0,000<0.05) anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

‘‘4.İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve kontrol eden 

tarafından ayrı ayrı onay alıyor. ’’ İfadesine ilişkin anova sonucunda (p=0,001<0.05) 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

‘‘19.İç denetim sistemi ile işletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere 

uygunluğu sağlanıyor’’, ‘‘12.İç denetim şirkette etik değerlere uyum sağlıyor’’ ve  

‘‘6.Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin sorumlu olduğu resmi bir 

yetki devri ile belirleniyor’’ ifadelerine ait verilen cevaplar ile şirketlerin faaliyet 

yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

İç denetime ait ifadeleri incelediğimizde en çok 8-11 yıllık işletmelerin iç 

denetim ifadelerine katılım sağladıkları görülmektedir. En az katılım ise genel olarak 

0-3 yıllık işletmeler olarak tespit edilmiştir. Bu durumun yaşanması şirketin piyasada 

yeni konumlanması iç denetim süreçlerinin oluşması ve uygulanması anlamında yeni 

farkındalık oluşması açısından normal karşılanmaktadır.  

Genel olarak iç denetim ifadelerin en yüksek katılım 8-11 yıllık işletmeler 

olmakla beraber 12 ve üzeri yıldır piyasada var olan işletmelerin iç denetim 

ifadelerine daha fazla katılım göstermesi beklenirken iç kontrolde de olduğu gibi 8-

11 yıllık işletmelerden sonra gelmektedirler. 
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Tablo 23. Etkinlik Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Faaliyet Yılları ile Göre Karşılaştırılması 

Yönetimin Etkinliğine Ait 
İfadeler Faaliyet Yılı n A.O. s.s t 

 
p 

 
8.İşletme faaliyetlerinin 
denetimi ve raporlanması 
konusunda veri tabam 
oluşturulması ve bunun için 
gerekli teknolojik alt yapının 
hazırlanmasını gerekli 
buluyorum. 
 

0-3 yıl 8 4,00 ,756 

5,042 0,003 

4-7 yıl 13 3,92 1,188 
8-11 yıl 25 4,44 ,821 

12 ve üzeri 33 4,82 ,584 

Toplam 79 4,47 ,860 

 
1.İşletmenin politika ve 
amaçlarıyla uyumlu bir iç 
kontrol ve iç denetim 
sisteminin varlığının 
işletmenin yönetiminin 
etkinliğini artıracağını 
düşünüyorum. 
 

0-3 yıl 8 4,250 1,3887 

1,803 0,154 

4-7 yıl 13 4,154 1,5191 
8-11 yıl 25 4,680 ,6272 
12 ve üzeri 33 4,758 ,6139 

Toplam 79 4,582 ,9283 

 
14.İç denetim ve iç kontrol 
sistemlerinin, kurumsal 
yönetim sürecinin diğer 
katılımcıları (yönetim kurulu, 
denetim kurulu ve dış 
denetim) arasında iş birliği 
(eşgüdümü) sağlayacağını 
düşünüyorum. 
 

0-3 yıl 8 3,88 1,458 

3,453 0,021 

4-7 yıl 13 3,54 1,391 
8-11 yıl 25 4,56 ,651 

12 ve üzeri 33 4,39 ,966 

Toplam 79 4,25 1,068 

 

Tablo 23’de şirketlerin belirtilen iç denetim ifadeleriyle ilgili, faaliyet 

yıllarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koyan 

anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 incelendiğinde 

şirketlerin faaliyet yılları ile iç denetim kavramına ilişkin ifadelere verdikleri 

cevapların genel ortalamasına ilişkin bazı ölçeklerin anova sonucuna göre anlamlı bir 

farklılık tespit edilirken (p=0,00<0,05), bazı ölçeklerde tespit edilememiştir. 

(p=0,00>0,05) İç kontrol kavramı ile ilgili ifadeler tek tek incelendiğinde, 

‘‘8.İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması konusunda veri tabam 

oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını gerekli 
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buluyorum.’’ ifadesine ilişkin anova sonucunda (p=0,003<0,05) anlamlı bir farklılık 

tespit edilmiştir.  

‘‘14.İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dış denetim) arasında iş birliği 

(eşgüdümü) sağlayacağını düşünüyorum.’’ ifadesine ilişkin anova sonucunda 

(p=0,021<0,05) anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

‘‘1.İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol ve iç denetim 

sisteminin varlığının işletmenin yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum.’’ 

ifadesine ilişkin anova sonucunda (p=0,154>0,05) anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. 

Yönetimin etkinliğine ait ifadeleri incelediğimizde en çok 8-11 yıllık 

işletmelerin yönetimin etkinliği ifadelerine katılım sağladıkları görülmektedir. En az 

katılım ise 4-7 yıllık işletmeler olarak tespit edilmiştir.  

 

4.5.5.1.3. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Hukuki Yapıları ile Anket 
Boyutlarına Ait İfadelerin Karşılaştırılması 

Tablo 24. İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Hukuki Yapılarına Göre Karşılaştırılması 

İç Kontrole Ait 
İfadeler 

İşletmenizin 
hukuki yapısı 
nedir? 

n A.O. s.s t p 

2.İşletmede çalışanların 
görev, yetki ve 
sorumlulukları açık ve 
net bir şekilde 
çalışanlar tarafından 
biliniyor. 

Anonim Şirket 40 4,55 ,714 
-0,015 0,988 

Limited Şirket 38 4,55 ,828 

9.Amaç ve hedeflere 
yönelik riskler 
belirleniyor ve yılda en 
az bir kere ve/veya 
değişen koşullara göre 
değerlendiriliyor ve 
güncelleniyor. 

Anonim Şirket 40 4,45 ,904 

0,947 0,347 

Limited Şirket 37 4,24 1,011 
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10.İç kontrol sisteminin 
etkinliği yönetim 
tarafından sürekli 
olarak değerlendirilip 
gözlemleniyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,45 ,714 

-0,049 0,961 

Limited Şirket 37 4,46 ,960 

 
3.İşletmede muhasebe 
işlemlerinin eksiksiz ve 
doğru yapılmasını 
sağlayacak prosedürler 
yer alıyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,75 ,439 

1,003 0,319 

Limited Şirket 38 4,63 ,589 

 
5.İşletmemizde tüm 
faaliyetlerin mevzuata, 
ana sözleşmeye ve 
şirket içi 
düzenlemelere uygun 
olarak yapılıp 
yapılmadığı kontrol 
ediliyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,75 ,543 

0,111 0,912 

Limited Şirket 38 4,74 ,503 

 
7.İşletmede mevcut 
raporlama sistemi 
işletme ana hedeflerine 
ulaşılıp ulaşılmadığının 
yönetimce 
değerlendirilmesine 
imkan veriyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,63 ,586 

1,417 0,161 

Limited Şirket 38 4,39 ,823 

 

Tablo 24’de şirketlerin belirtilen iç kontrol ifadeleriyle ilgili, şirketlerin 

hukuki yapılarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde şirketlerin hukuki yapıları  ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere 

verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin bazı ölçeklerin anova sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık tespit edilirken (p=0,00<0,05), bazı ölçeklerde tespit 

edilememiştir. (p=0,00>0,05) İç kontrol kavramı ile ilgili ifadeler incelendiğinde 

bütün ifadelere ait p değerleri 0,05’den büyük olduğundan ifadeler ile şirketlerin 

hukuki yapıları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 
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İç kontrole ait ifadeleri incelediğimizde anonim ve limited şirketlerin ifadeleri 

katılım oranları birbirilerine yakın olmakla birlikte anonim şirketler bazı ifadelere 

daha fazla katılım göstermişlerdir. 

Tablo 25. İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Hukuki Yapılarına Göre Karşılaştırılması 

İç Denetime Ait 
İfadeler 

İşletmenizin 
hukuki yapısı 
nedir? 

n A.O. s.s t p 

 
4.İşletmemizde 
yapılan kayıtlar, 
işlemi gerçekleştiren 
ve kontrol eden 
tarafından ayrı ayrı 
onay alıyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,68 ,797 

0,695 0,489 

Limited Şirket 37 4,54 ,900 

 
6.Yönetsel olarak 
mali ve parasal 
konularda kimlerin 
sorumlu olduğu resmi 
bir yetki devri ile 
belirleniyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,68 ,616 

-0,407 0,685 

Limited Şirket 38 4,74 ,724 

 
11.İç denetim hatalı 
ve hileli işlemleri 
önlenme ve ortaya 
çıkarma amacı 
taşıyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,38 1,102 

-0,791 0,432 

Limited Şirket 38 4,55 ,860 

 
12.İç denetim şirkette 
etik değerlere uyum 
sağlıyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,50 ,877 
1,218 0,227 

Limited Şirket 37 4,22 1,158 

 
13.İç denetim, kontrol 
sistemlerinin 
etkinliğini ölçüp 
değerlendirerek 
yönetime objektif 
güvence veriyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,45 ,959 

0,592 0,556 

Limited Şirket 38 4,32 1,042 
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15.İç denetim 
birimlerince 
bütünlüğü, doğruluğu 
ve tarafsızlığı 
denetlenip 
doğrulanmış bilgiler 
karar vericiler 
tarafından güvenilir 
bilgi olarak kabul 
ediliyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,68 ,764 

1,443 0,153 

Limited Şirket 38 4,39 ,946 

 
16.İşletmedeki iç 
denetim, 
organizasyondaki 
işlemleri ve 
faaliyetleri geliştiriyor 
ve işletmeye artı 
değer katıyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,55 ,932 

0,348 0,729 

Limited Şirket 38 4,47 1,006 

 
17.İç denetim, 
işletmelerde 
performans göstergesi 
olan girdi, çıktı, 
sonuç, verimlilik, 
etkinlik ve kalite 
unsurları üzerinde 
belirli bir etkiye sahip 
olup bu unsurların 
geliştirilmesi için 
önemli bir katkı veya 
destek sağlıyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,50 ,934 

0,918 0,361 

Limited Şirket 38 4,29 1,088 

 
18.İç denetim sistemi 
işletmenin amaçlarına 
ulaşmasını sağlamada 
etkin bir rol 
üstleniyor. 
 
 

Anonim Şirket 40 4,63 ,897 

1,178 0,242 

Limited Şirket 38 4,37 1,025 

 
19.İç denetim sistemi 
ile işletme 
faaliyetlerinin yasal 
düzenlemelere 
uygunluğu sağlanıyor. 
 

Anonim Şirket 40 4,73 ,751 

1,254 0,214 

Limited Şirket 38 4,47 1,006 
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20.İç denetim risk 
yönetiminde 
işletmeye katkı 
sağlıyor. 
 

Anonim Şirket   40 4,60 ,810 
0,967 0,336 

Limited Şirket 38 4,39 1,054 

 

Tablo 25’de şirketlerin belirtilen iç denetim ifadeleriyle ilgili, şirketlerin 

hukuki yapılarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde şirketlerin hukuki yapıları ile iç denetim kavramına ilişkin ifadelere 

verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

İç denetim kavramı ile ilgili ifadeler incelendiğinde bütün ifadelere ait p 

değerleri 0,05’den büyük olduğundan ifadeler ile şirketlerin hukuki yapıları arasında 

anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

İç denetim ait ifadeleri incelediğimizde anonim şirketler ifadelere daha fazla 

katılım göstermişlerdir. 

 

Tablo 26. Etkinlik Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Hukuki Yapılarına Göre Karşılaştırılması 

Yönetimin 
Etkinliğine Ait 
İfadeler 

 İşletmenizin 
hukuki yapısı 
nedir? 

n A.O. s.s t p 

 
8.İşletme faaliyetlerinin 
denetimi ve 
raporlanması konusunda 
veri tabam 
oluşturulması ve bunun 
için gerekli teknolojik 
alt yapının 
hazırlanmasını gerekli 
buluyorum. 
 

Anonim Şirket 40 4,45 0,904 

-0,120 0,905 

Limited Şirket 38 4,47 0,830 
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1. İşletmenin politika ve 
amaçlarıyla uyumlu bir 
iç kontrol ve iç denetim 
sisteminin varlığının 
işletmenin yönetiminin 
etkinliğini artıracağını 
düşünüyorum. 
 

Anonim Şirket 40 4,725 ,7506 

1,435 0,156 

Limited Şirket 38 4,421 1,0813 

 
14. İç denetim ve iç 
kontrol sistemlerinin, 
kurumsal yönetim 
sürecinin diğer 
katılımcıları (yönetim 
kurulu, denetim kurulu 
ve dış denetim) arasında 
iş birliği (eşgüdümü) 
sağlayacağını 
düşünüyorum. 
 

Anonim Şirket 40 4,28 1,037 

0,049 0,961 

Limited Şirket 38 4,26 1,107 

 

Tablo 26’da şirketlerin belirtilen yönetimin etkinliği ifadeleriyle ilgili, 

şirketlerin hukuki yapılarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını ortaya koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. 

Tablo 11 incelendiğinde şirketlerin hukuki yapıları ile iç kontrol kavramına ilişkin 

ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

Yönetimin etkinliği kavramı ile ilgili ifadeler incelendiğinde bütün ifadelere 

ait p değerleri 0,05’den büyük olduğundan ifadeler ile şirketlerin hukuki yapıları 

arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

‘‘8.İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması konusunda veri tabam 

oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını gerekli 

buluyorum.’’ İfadesine katılım anonim ve limited şirketlerde neredeyse aynıdır. 

‘‘1. İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol ve iç denetim 

sisteminin varlığının işletmenin yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum.’’ 

İfadesine katılım anonim şirketlerde limited şirketlere göre daha fazla görülmüştür. 
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‘‘14.İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dış denetim) arasında iş birliği 

(eşgüdümü) sağlayacağını düşünüyorum. ’’ İfadesine katılım anonim ve limited 

şirketlerde neredeyse aynı görünmektedir. 

 

4.5.5.1.4. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Çalışan Sayıları ile Anket 
Boyutlarına Ait İfadelerin Karşılaştırılması 

Tablo 27. İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Çalışan Sayılarına Göre Karşılaştırılması 

İç Kontrole Ait İfadeler 
Çalışan 
Sayıları 
 

n A.O. s.s t p 

 
 
 
 
2.İşletmede çalışanların görev, 
yetki ve sorumlulukları açık ve 
net bir şekilde çalışanlar 
tarafından biliniyor. 
 
 
 

25’den az 18 4,39 1,092 

1,264 0,292 

25-50 29 4,76 ,435 
51-100 5 4,80 ,447 
101-250 14 4,36 ,929 
250 ve üzeri 13 4,38 ,650 

Toplam 

79 4,54 ,765 

 
 
 
9.Amaç ve hedeflere yönelik 
riskler belirleniyor ve yılda en 
az bir kere ve/veya değişen 
koşullara göre değerlendiriliyor 
ve güncelleniyor. 

 
25’den az 18 4,22 1,263 

0,979 0,425 

25-50 29 4,59 ,733 
51-100 5 4,40 ,894 
101-250 14 4,21 ,893 
250 ve üzeri 13 4,00 1,044 

Toplam 79 4,33 ,963 

 
 
 
10.İç kontrol sisteminin 
etkinliği yönetim tarafından 
sürekli olarak değerlendirilip 
gözlemleniyor 
 
 
 

25’den az 18 4,28 1,227 

1,191 0,322 

25-50 29 4,69 ,604 
51-100 5 4,60 ,548 
101-250 14 4,43 ,756 
250 ve üzeri 13 4,17 ,718 

Toplam 
79 4,46 ,833 
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3.İşletmede muhasebe 
işlemlerinin eksiksiz ve doğru 
yapılmasını sağlayacak 
prosedürler yer alıyor. 
 
 

25’den az 18 4,61 ,608 

0,445 0,776 

25-50 29 4,76 ,435 
51-100 5 4,60 ,548 
101-250 14 4,79 ,579 
250 ve üzeri 13 4,62 ,506 

Toplam 79 4,70 ,515 

 
 
5.İşletmemizde tüm faaliyetlerin 
mevzuata, ana sözleşmeye ve 
şirket içi düzenlemelere uygun 
olarak yapılıp yapılmadığı 
kontrol ediliyor. 

25’den az 18 4,89 ,323 

1,481 0,217 

25-50 29 4,83 ,468 
51-100 5 4,60 ,548 
101-250 14 4,50 ,760 
250 ve üzeri 13 4,69 ,480 

Toplam 
79 4,75 ,518 

 
 
7.İşletmede mevcut raporlama 
sistemi işletme ana hedeflerine 
ulaşılıp ulaşılmadığının 
yönetimce değerlendirilmesine 
imkan veriyor. 

25’den az 18 4,56 ,856 

0,653 0,626 

25-50 29 4,59 ,682 
51-100 5 4,80 ,447 
101-250 14 4,29 ,726 
250 ve üzeri 13 4,46 ,660 

Toplam 79 4,52 ,714 

 

Tablo 27’de şirketlerin belirtilen iç kontrol ifadeleriyle ilgili, çalışan 

sayılarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya 

koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde şirketlerin çalışan sayıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere 

verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

İç kontrol kavramı ile ilgili ifadeler incelendiğinde bütün ifadelere ait p 

değerleri 0,05’den büyük olduğundan ifadeler ile şirketlerin çalışan sayıları arasında 

anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

İç kontrole ait ifadeleri incelediğimizde en çok 25-50 ve 51-100 çalışan 

sayısına sahip işletmelerin iç kontrol ifadelerine katılım sağladıkları görülmektedir. 

En az katılım ise 101-250 çalışan sayısına sahip işletmeler olarak tespit edilmiştir 
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Tablo 28. İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Çalışan Sayılarına Göre Karşılaştırılması 

İç Denetime Ait İfadeler 
 
Çalışan 
Sayıları 

n A.O. s.s t p 

 
 
15.İç denetim birimlerince bütünlüğü, 
doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 
doğrulanmış bilgiler karar vericiler 
tarafından güvenilir bilgi olarak kabul 
ediliyor. 

25’den 
az 18 4,39 1,045 

2,416 0,056 

25-50 29 4,90 ,310 

51-100 5 4,40 ,894 

101-250 14 4,43 ,852 
250 ve 
üzeri 13 4,15 1,144 

Toplam 79 4,53 ,860 

 
16.İşletmedeki iç denetim, 
organizasyondaki işlemleri ve 
faaliyetleri geliştiriyor ve işletmeye artı 
değer katıyor. 

25’den 
az 18 4,39 1,092 

0,907 0,464 

25-50 29 4,72 ,649 
51-100 5 4,80 ,447 
101-250 14 4,36 1,216 
250 ve 
üzeri 13 4,23 1,166 

Toplam 79 4,51 ,959 

 
 
17.İç denetim, işletmelerde performans 
göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 
verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları 
üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu 
unsurların geliştirilmesi için önemli bir 
katkı veya destek sağlıyor. 
 
 

25’den 
az 18 4,39 1,145 

0,740 0,568 

25-50 29 4,55 ,827 
51-100 5 4,60 ,894 
101-250 14 4,29 1,139 

250 ve 
üzeri 13 4,00 1,155 

Toplam 79 4,38 1,017 

 
 
 
18.İç denetim sistemi işletmenin 
amaçlarına ulaşmasını sağlamada etkin 
bir rol üstleniyor. 

25’den 
az 18 4,39 1,037 

0,311 0,870 

25-50 29 4,62 ,775 

51-100 5 4,60 ,894 
101-250 14 4,43 1,158 
250 ve 
üzeri 13 4,31 1,182 

Toplam 79 4,48 ,972 
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19.İç denetim sistemi ile işletme 
faaliyetlerinin yasal düzenlemelere 
uygunluğu sağlanıyor. 

25’den 
az 18 4,50 1,043 

 
 
0,892 

 
 

0,473 

25-50 29 4,83 ,468 
51-100 5 4,60 ,548 
101-250 14 4,57 1,089 
250 ve 
üzeri 13 4,31 1,182 

Toplam 79 4,61 ,883 

 
 
 
20.İç denetim risk yönetiminde 
işletmeye katkı sağlıyor. 

25’den 
az 18 4,33 1,085 

0,439 0,780 

25-50 29 4,59 ,682 
51-100 5 4,80 ,447 
101-250 14 4,50 1,160 
250 ve 
üzeri 13 4,31 1,182 

Toplam 79 4,48 ,945 

 
 
 
11.İç denetim hatalı ve hileli işlemleri 
önlenme ve ortaya çıkarma amacı 
taşıyor. 

25’den 
az 18 4,39 1,092 

3,223 0,017 

25-50 29 4,86 ,351 
51-100 5 4,80 ,447 
101-250 14 4,07 1,141 
250 ve 
üzeri 13 3,92 1,382 

Toplam 79 4,46 ,984 

 
 
 
12.İç denetim şirkette etik değerlere 
uyum sağlıyor. 

25’den 
az 18 4,28 1,274 

0,430 0,786 

25-50 29 4,55 ,686 
51-100 5 4,20 ,837 
101-250 14 4,29 1,204 
250 ve 
üzeri 13 4,17 1,193 

Toplam 79 4,36 1,019 

 
 
 
13.İç denetim, kontrol sistemlerinin 
etkinliğini ölçüp değerlendirerek 
yönetime objektif güvence veriyor. 

25’den 
az 18 4,28 1,320 

0,823 0,515 

25-50 29 4,62 ,728 
51-100 5 4,00 1,000 
101-250 14 4,36 ,929 
250 ve 
üzeri 13 4,15 1,068 

Toplam 79 4,38 ,991 
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6.Yönetsel olarak mali ve parasal 
konularda kimlerin sorumlu olduğu 
resmi bir yetki devri ile belirleniyor. 

25’den 
az 18 4,67 ,970 

0,418 0,795 

25-50 29 4,79 ,491 
51-100 5 4,60 ,894 
101-250 14 4,79 ,426 
250 ve 
üzeri 13 4,54 ,660 

Toplam 79 4,71 ,663 
 
 
 
4.İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi 
gerçekleştiren ve kontrol eden 
tarafından ayrı ayrı onay alıyor. 

25’den 
az 18 4,44 1,097 

0,525 0,718 

25-50 29 4,66 ,897 
51-100 5 4,75 ,500 
101-250 14 4,50 ,760 
250 ve 
üzeri 13 4,85 ,376 

Toplam 79 4,62 ,841 
 

Tablo 28’de şirketlerin belirtilen iç denetim ifadeleriyle ilgili, çalışan 

sayılarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya 

koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde şirketlerin çalışan sayıları ile iç denetim kavramına ilişkin ifadelere 

verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

İç denetim kavramı ile ilgili ifadeler incelendiğinde bir ifade dışında bütün 

ifadelere ait p değerleri 0,05’den büyük olduğundan ifadeler ile şirketlerin çalışan 

sayıları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

‘’11.İç denetim hatalı ve hileli işlemleri önlenme ve ortaya çıkarma amacı 

taşıyor.’’ ifadesi p=0,017<0,05 olduğundan çalışan sayıları ile bu ifade arasında 

anlamlı bir fark görülmektedir. 

İç denetime ait ifadeleri incelediğimizde en çok 25-50 çalışan sayısına sahip 

işletmelerin iç kontrol ifadelerine katılım sağladıkları görülmektedir. En az katılım 

ise 250 ve üzeri çalışan sayısına sahip işletmeler olarak dikkat çekmektedir. 

Şirketlerin iç denetim ile ilgili ifadelerin tamamına yüksek düzeyde katılım 

sağladıkları ve bu konuda personel sayısı çok olan ve az olan şirketlere göre ortalama 
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25-100 arası personele sahip olan işletmelerin daha olumlu düşünce içinde 

olduklarını söyleyebiliriz. “İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve 

tarafsızlığı denetlenip doğrulanmış bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi 

olarak kabul ediliyor.” ifadesine en yüksek katılım 25-50 arası personel çalıştıran 

şirketlere ait olduğu görülmüştür.  

Tablo 11’de genel olarak şirketlerin personel sayısı azaldıkça ve arttıkça iç 

denetim kavramı ile ilgili ifadelere katılım düzeyinin de aynı yönde azalış gösterdiği 

tespit edilmiştir. Ortalama personel sayısına sahip işletmelerin daha fazla katılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 29. Etkinlik Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Çalışan Sayılarına Göre Karşılaştırılması 

Etkinlik Çalışan 
Sayıları n A.O. s.s t p 

 
 
8.İşletme faaliyetlerinin denetimi 
ve raporlanması konusunda veri 
tabam oluşturulması ve bunun için 
gerekli teknolojik alt yapının 
hazırlanmasını gerekli buluyorum. 
 
 
 

25’den 
az 18 4,28 1,127 

0,695 0,598 

25-50 29 4,41 ,825 
51-100 5 4,40 1,342 
101-250 14 4,57 ,646 

250 ve 
üzeri 13 4,77 ,439 

Toplam 79 4,47 ,860 
 
 
1. İşletmenin politika ve 
amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol 
ve iç denetim sisteminin varlığının 
işletmenin yönetiminin etkinliğini 
artıracağını düşünüyorum. 

25’den 
az 18 3,778 1,5551 

5,378 0,001 

25-50 29 4,793 ,4913 
51-100 5 4,800 ,4472 
101-250 14 4,857 ,3631 
250 ve 
üzeri 13 4,846 ,3755 

Toplam 79 4,582 ,9283 
 
14. İç denetim ve iç kontrol 
sistemlerinin, kurumsal yönetim 
sürecinin diğer katılımcıları 
(yönetim kurulu, denetim kurulu 
ve dış denetim) arasında iş birliği 
(eşgüdümü) sağlayacağını 
düşünüyorum. 

25’den 
az 18 3,83 1,543 

1,892 0,121 

25-50 29 4,59 ,628 
51-100 5 3,80 1,095 
101-250 14 4,43 ,756 
250 ve 
üzeri 13 4,08 1,188 

Toplam 
79 4,25 1,068 
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Tablo 29’da şirketlerin belirtilen yönetimin etkinliği ifadeleriyle ilgili, çalışan 

sayılarına göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya 

koyan anova sonucu ile art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde şirketlerin çalışan sayıları ile iç kontrol kavramına ilişkin ifadelere 

verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

Yönetimin etkinliği kavramı ile ilgili ifadeler incelendiğinde bir ifade dışında 

bütün ifadelere ait p değerleri 0,05’den büyük olduğundan ifadeler ile şirketlerin 

çalışan sayıları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

‘‘İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol ve iç denetim 

sisteminin varlığının işletmenin yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum.’’ 

İfadesi p=0,001<0,05 olduğundan çalışan sayıları ile bu ifade arasında anlamlı bir 

fark görülmektedir. 

Yönetimin etkinliğine ait ifadeleri incelediğimizde her bir ifadeye olan 

katılım çalışan sayısında farklılık göstermektedir. 

‘‘İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması konusunda veri tabanı 

oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını gerekli 

buluyorum.’’ ifadesine en yüksek katılım 250 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler 

tarafından belirlenmiştir. 

‘‘İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dış denetim) arasında iş birliği 

(eşgüdümü) sağlayacağını düşünüyorum.’’ ifadesine ise en fazla katılımı 25-50 

çalışan sayısına sahip işletmelerde gerçekleşmiştir. 
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4.5.5.1.5. Araştırmaya Katılan Şirketlerin Etkin Bir İç Kontrol Biriminin 
Varlığı ile Anket Boyutlarına Ait İfadelerin Karşılaştırılması 

Tablo 30. İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Etkin Bir İç Kontrol Biriminin Varlığına Göre Karşılaştırılması 

İç Kontrole Ait 
İfadeler 

Etkin Bir 
İç Kontrol 
Sistemi 
Varlığı 

n A.O. s.s t p 

2.İşletmede çalışanların 
görev, yetki ve 
sorumlulukları açık ve net 
bir şekilde çalışanlar 
tarafından biliniyor. 
 

Evet 59 4,58 ,649 
0,598 0,556 

Hayır 20 4,42 1,071 

9.Amaç ve hedeflere 
yönelik riskler belirleniyor 
ve yılda en az bir kere 
ve/veya değişen koşullara 
göre değerlendiriliyor ve 
güncelleniyor. 
 

Evet 59 4,38 ,895 

0,866 0,389 

Hayır 20 4,16 1,167 

10.İç kontrol sisteminin 
etkinliği yönetim 
tarafından sürekli olarak 
değerlendirilip 
gözlemleniyor. 
 

Evet 59 4,55 ,680 
1,395 0,177 

Hayır 20 4,16 1,167 

3.İşletmede muhasebe 
işlemlerinin eksiksiz ve 
doğru yapılmasını 
sağlayacak prosedürler yer 
alıyor. 
 

Evet 59 4,76 ,429 
1,396 0,176 

Hayır 20 4,53 ,697 

5.İşletmemizde tüm 
faaliyetlerin mevzuata, ana 
sözleşmeye ve şirket içi 
düzenlemelere uygun 
olarak yapılıp yapılmadığı 
kontrol ediliyor. 
 

Evet 59 4,73 ,552 

-0,439 0,662 

Hayır 20 4,79 ,419 

7.İşletmede mevcut 
raporlama sistemi işletme 
ana hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığının yönetimce 
değerlendirilmesine imkan 
veriyor. 
 

Evet 59 4,53 ,653 

0,272 0,786 

Hayır 20 4,47 ,905 
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Tablo 30’da şirketlerin belirtilen ifadelerle ilgili, etkin bir iç kontrol sistemine 

sahip olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 20’de 

şirketlerin etkin bir iç kontrol sistemine sahip olma durumu ile iç kontrol kavramına 

ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Genel olarak aritmetik ortalamalara bakıldığında iç kontrol sistemine sahip 

olan şirketler ifadelere yüksek düzeyde katılırken, sahip olmayanlar düşük düzeyde 

katılmışlardır. İç kontrol sistemine sahip olmayan işletmeler de bile, iç kontrol 

sisteminin faydalı olduğu düşünülmektedir. İç kontrol sistemi tam olarak 

oluşturulmasa bile iç kontrol süreçlerini kullanan işletmeler sistemin gereklerini 

kısmen de olsa yerine getirmektedir. Bu durum iç kontrol sistemine duyulan ihtiyaç 

ve önem ilişkisini öne çıkarmaktadır. 

 

Tablo 31. İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Etkin Bir İç Kontrol Biriminin Varlığına Göre Karşılaştırılması 

İç Denetime Ait İfadeler 

Etkin Bir 
İç Kontrol 
Sistemi 
Varlığı 

n A.O. s.s t p 

 
15.İç denetim birimlerince 
bütünlüğü, doğruluğu ve 
tarafsızlığı denetlenip 
doğrulanmış bilgiler karar 
vericiler tarafından güvenilir 
bilgi olarak kabul ediliyor. 
 

Evet 59 4,68 ,600 

2,012 0,058 

Hayır 20 4,05 1,311 

 
16.İşletmedeki iç denetim, 
organizasyondaki işlemleri ve 
faaliyetleri geliştiriyor ve 
işletmeye artı değer katıyor. 
 

Evet 59 4,61 ,766 
1,358 0,188 

Hayır 20 4,16 1,385 
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17.İç denetim, işletmelerde 
performans göstergesi olan 
girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 
etkinlik ve kalite unsurları 
üzerinde belirli bir etkiye sahip 
olup bu unsurların geliştirilmesi 
için önemli bir katkı veya 
destek sağlıyor. 

Evet 59 4,44 ,876 

0,838 0,411 

Hayır 20 4,16 1,385 

 
18.İç denetim sistemi 
işletmenin amaçlarına 
ulaşmasını sağlamada etkin bir 
rol üstleniyor. 
 

Evet 59 4,59 ,790 

1,475 0,154 
Hayır 20 4,11 1,370 

 
19.İç denetim sistemi ile 
işletme faaliyetlerinin yasal 
düzenlemelere uygunluğu 
sağlanıyor. 
 

Evet 59 4,71 ,671 

1,417 0,171 

Hayır 20 4,26 1,327 

 
 
20.İç denetim risk yönetiminde 
işletmeye katkı sağlıyor. 
 

Evet 59 4,58 ,792 
1,147 0,264 

Hayır 20 4,21 1,316 

 
4.İşletmemizde yapılan 
kayıtlar, işlemi gerçekleştiren 
ve kontrol eden tarafından ayrı 
ayrı onay alıyor. 
 

Evet 59 4,69 ,627 
1,038 0,311 

Hayır 20 4,37 1,300 

 
6.Yönetsel olarak mali ve 
parasal konularda kimlerin 
sorumlu olduğu resmi bir yetki 
devri ile belirleniyor. 
 

Evet 59 4,76 ,503 
0,973 0,342 

Hayır 20 4,53 1,020 

 
11.İç denetim hatalı ve hileli 
işlemleri önlenme ve ortaya 
çıkarma amacı taşıyor. 
 

Evet 59 4,59 ,722 
1,673 0,109 

Hayır 20 4,00 1,491 

 
12.İç denetim şirkette etik 
değerlere uyum sağlıyor. 
 

Evet 59 4,52 ,778 
1,924 0,068 

Hayır 20 3,84 1,463 

 
13.İç denetim, kontrol 
sistemlerinin etkinliğini ölçüp 

Evet 59 4,54 ,678 1,757 0,094 
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değerlendirerek yönetime 
objektif güvence veriyor. 
 

Hayır 20 3,89 1,560 

 

Tablo 31’de şirketlerin belirtilen ifadelerle ilgili, etkin bir iç kontrol sistemine 

sahip olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 20’de 

şirketlerin etkin bir iç kontrol sistemine sahip olma durumu ile iç denetim kavramına 

ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Genel olarak aritmetik ortalamalara bakıldığında iç kontrol sistemine sahip 

olan şirketler ifadelere yüksek düzeyde katılırken, sahip olmayanlar düşük düzeyde 

katılmışlardır. İç kontrol sistemine sahip olmayan işletmeler de iç denetim sisteminin 

faydalı olduğu düşünülmektedir. İç kontrol sistemi tam olarak oluşturulmasa bile iç 

kontrol süreçlerini ve iç denetim süreçlerini yerine getirmekte olan şirketler olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 32. Etkinlik Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin 
Etkin Bir İç Kontrol Biriminin Varlığına Göre Karşılaştırılması 

Etkinliğe Ait İfadeler 

Etkin Bir 
İç Kontrol 
Sistemi 
Varlığı 

n A.O. s.s t p 

 
8.İşletme faaliyetlerinin 
denetimi ve raporlanması 
konusunda veri tabam 
oluşturulması ve bunun için 
gerekli teknolojik alt yapının 
hazırlanmasını gerekli 
buluyorum. 

Evet 59 4,44 ,933 

-0,604 0,547 

Hayır 20 4,58 ,607 

 
1.İşletmenin politika ve 
amaçlarıyla uyumlu bir iç 
kontrol ve iç denetim sisteminin 
varlığının işletmenin 
yönetiminin etkinliğini 
artıracağını düşünüyorum. 

 

Evet 59 4,729 ,6906 

1,729 0,099 

Hayır 20 4,158 1,3850 
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14.İç denetim ve iç kontrol 
sistemlerinin, kurumsal yönetim 
sürecinin diğer katılımcıları 
(yönetim kurulu, denetim 
kurulu ve dış denetim) arasında 
iş birliği (eşgüdümü) 
sağlayacağını düşünüyorum. 
 

Evet 59 4,36 ,866 

1,256 0,223 

Hayır 20 3,89 1,524 

 

Tablo 32’de şirketlerin belirtilen ifadelerle ilgili, etkin bir iç kontrol sistemine 

sahip olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 20’de 

şirketlerin etkin bir iç kontrol sistemine sahip olma durumu ile yönetimin etkinliği 

kavramına ilişkin ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova 

sonucuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Genel olarak aritmetik ortalamalara bakıldığında iç kontrol sistemine sahip 

olan şirketler ifadelere yüksek düzeyde katılırken, sahip olmayanlar düşük düzeyde 

katılmışlardır. İç kontrol sistemine sahip olmayan işletmelerde de yönetimin etkinliği 

konusuna katılım ortalamaları incelendiğinde önem verildiği düşünülmektedir. İç 

kontrol süreçlerini ve iç denetim süreçlerini yerine getirmekte olan şirketlerin 

yönetimin etkinliği konusunda da gösterdikleri katılım bu konuda şirketlerde 

farkındalık oluştuğunu göstermektedir. 

4.5.5.1.6. Araştırmaya Katılan Şirketlerin İç Denetim Biriminin Varlığı ile 
Anket Boyutlarına Ait İfadelerin Karşılaştırılması 

Tablo 33. İç Kontrol Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin İç 
Denetim Biriminin Varlığına Göre Karşılaştırılması 

İç Kontrole Ait 
İfadeler 

İç Denetim 
Birimi 
Varlığı 

n A.O. s.s t p 

2.İşletmede çalışanların 
görev, yetki ve 
sorumlulukları açık ve net 
bir şekilde çalışanlar 
tarafından biliniyor. 

Evet 37 4,70 ,520 
1,721 0,090 

Hayır 41 4,41 ,921 
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9.Amaç ve hedeflere 
yönelik riskler belirleniyor 
ve yılda en az bir kere 
ve/veya değişen koşullara 
göre değerlendiriliyor ve 
güncelleniyor. 
 

Evet 36 4,42 ,841 

0,669 0,506 

Hayır 41 4,27 1,073 

 
10.İç kontrol sisteminin 
etkinliği yönetim 
tarafından sürekli olarak 
değerlendirilip 
gözlemleniyor. 
 

Evet 36 4,64 ,593 

1,759 0,083 

Hayır 41 4,32 ,986 

 
3.İşletmede muhasebe 
işlemlerinin eksiksiz ve 
doğru yapılmasını 
sağlayacak prosedürler yer 
alıyor. 
 

Evet 37 4,76 ,435 

0,844 0,401 

Hayır 41 4,66 ,575 

 
5.İşletmemizde tüm 
faaliyetlerin mevzuata, ana 
sözleşmeye ve şirket içi 
düzenlemelere uygun 
olarak yapılıp yapılmadığı 
kontrol ediliyor. 
 

Evet 37 4,76 ,495 

0,006 0,996 

Hayır 41 4,76 ,538 

 
7.İşletmede mevcut 
raporlama sistemi işletme 
ana hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığının yönetimce 
değerlendirilmesine imkan 
veriyor. 
 

Evet 37 4,51 ,692 

-0,141 0,888 

Hayır 41 4,54 ,745 

 

Tablo 33’de şirketlerin belirtilen ifadelerle ilgili, iç denetim birimine sahip 

olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 20’de 

şirketlerin iç denetim birimine sahip olma durumu ile iç kontrol kavramına ilişkin 

ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
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Genel olarak aritmetik ortalamalara bakıldığında iç denetim birimine sahip olan 

şirketler ifadelere düşük düzeyde katılırken, sahip olmayanlar yüksek düzeyde 

katılmışlardır. 6 iç kontrol ifadesinde 1 ifadeye katılım eşit bir ortalamaya sahip 

olurken 4 ifadeye ait katılımda evet cevabına olan katılıma ait aritmetik ortalamalar 

daha yüksek görünmekteyken hayır cevabına olan katılımların aritmetik ortalamaları 

daha düşük düzeyde kalmıştır. Buda iç denetim birimi olan şirket sayısı olmayanlara 

göre az olsa dahi iç denetim ifadelerine ait katılımın yüksekliğinden dolayı iç 

denetim biriminin varlığının işletmeler için avantaj haline dönüştüğü ve yöneticilerin 

bu konuda yüksek katılım göstererek farkındalıklarını yansıttıkları tespit edilmiştir. 

 

Tablo 34. İç Denetim Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin İç 
Denetim Biriminin Varlığına Göre Karşılaştırılması 

İç Denetime Ait İfadeler 
İç Denetim 
Birimi 
Varlığı 

n A.O. s.s t p 

 
18.İç denetim sistemi 
işletmenin amaçlarına 
ulaşmasını sağlamada etkin 
bir rol üstleniyor. 
 

Evet 37 4,68 ,669 

4.48 0,970 

Hayır 41 4,32 1,171 

 
19.İç denetim sistemi ile 
işletme faaliyetlerinin yasal 
düzenlemelere uygunluğu 
sağlanıyor. 
 

Evet 37 4,78 ,479 

4.61 0,880 

Hayır 41 4,49 1,098 

 
20.İç denetim risk 
yönetiminde işletmeye katkı 
sağlıyor. 
 

Evet 37 4,62 ,639 
1,224 0,225 

Hayır 41 4,37 1,157 

 
15.İç denetim birimlerince 
bütünlüğü, doğruluğu ve 
tarafsızlığı denetlenip 
doğrulanmış bilgiler karar 
vericiler tarafından güvenilir 
bilgi olarak kabul ediliyor. 
 

Evet 37 4,81 ,462 

2,764 0,008 

Hayır 41 4,32 1,035 
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16.İşletmedeki iç denetim, 
organizasyondaki işlemleri 
ve faaliyetleri geliştiriyor ve 
işletmeye artı değer katıyor. 
 

Evet 37 4,68 ,580 

1,474 0,146 

Hayır 41 4,37 1,199 

 
17.İç denetim, işletmelerde 
performans göstergesi olan 
girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, 
etkinlik ve kalite unsurları 
üzerinde belirli bir etkiye 
sahip olup bu unsurların 
geliştirilmesi için önemli bir 
katkı veya destek sağlıyor. 

Evet 37 4,57 ,728 

1,552 0,125 

Hayır 41 4,22 1,215 

 
11.İç denetim hatalı ve hileli 
işlemleri önlenme ve ortaya 
çıkarma amacı taşıyor. 
 

Evet 37 4,51 ,989 
0,438 0,662 

Hayır 41 4,41 ,999 

 
12.İç denetim şirkette etik 
değerlere uyum sağlıyor. 
 

Evet 36 4,64 ,593 
2,364 0,021 

Hayır 41 4,12 1,249 

 
13.İç denetim, kontrol 
sistemlerinin etkinliğini 
ölçüp değerlendirerek 
yönetime objektif güvence 
veriyor. 
 

Evet 37 4,65 ,538 

2,365 0,022 

Hayır 41 4,15 1,236 

 
4.İşletmemizde yapılan 
kayıtlar, işlemi gerçekleştiren 
ve kontrol eden tarafından 
ayrı ayrı onay alıyor. 
 

Evet 36 4,83 ,447 
2,328 0,024 

Hayır 41 4,41 1,048 

 
6.Yönetsel olarak mali ve 
parasal konularda kimlerin 
sorumlu olduğu resmi bir 
yetki devri ile belirleniyor. 
 

Evet 37 4,78 ,534 

0,832 0,408 

Hayır 41 4,66 ,762 

 

Tablo 34’de şirketlerin belirtilen ifadelerle ilgili, iç denetim birimine sahip 

olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 20’de 
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şirketlerin iç denetim birimine sahip olma durumu ile iç denetim kavramına ilişkin 

ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık tespit edilen ifadeler olduğu gibi (p<0,05) tespit edilemeyen 

ifadeler olduğu da görülmektedir. (p>0,05) 

‘‘İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 

doğrulanmış bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul ediliyor.’’ 

ifadesini incelediğimizde p=0,008<0,05 olduğundan anlamlı bir fark görülmektedir. 

‘‘İç denetim şirkette etik değerlere uyum sağlıyor.’’ ifadesini incelediğimizde 

p=0,021<0,05 olduğundan anlamlı bir fark görülmektedir. 

‘‘İç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp değerlendirerek yönetime 

objektif güvence veriyor.’’ ifadesini incelediğimizde p=0,022<0,05 olduğundan 

anlamlı bir fark görülmektedir. 

‘‘İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve kontrol eden 

tarafından ayrı ayrı onay alıyor.’’ ifadesini incelediğimizde p=0,024<0,05 

olduğundan anlamlı bir fark tespit edilmektedir. 

Genel olarak aritmetik ortalamalara bakıldığında iç denetim birimine sahip 

olan şirketler ifadelere düşük düzeyde katılırken, sahip olmayanlar yüksek düzeyde 

katılmışlardır. 11 tane olan iç denetim ifadelerine baktığımızda evet cevabına olan 

katılıma ait aritmetik ortalamalar daha yüksek görünmekteyken hayır cevabına olan 

katılımların aritmetik ortalamaları daha düşük düzeyde kalmıştır. Buda iç denetim 

birimi olan şirketlerde ifadelere katılımların daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 35. Etkinlik Kavramına İlişkin İfadelerin Araştırmaya Katılan Şirketlerin İç 
Denetim Biriminin Varlığına Göre Karşılaştırılması 

Etkinliğe Ait İfadeler 

İç 
Denetim 
Birimi 
Varlığı 

n A.O. s.s t p 

 
8.İşletme faaliyetlerinin 
denetimi ve raporlanması 
konusunda veri tabam 
oluşturulması ve bunun için 
gerekli teknolojik alt yapının 
hazırlanmasını gerekli 
buluyorum. 

Evet 37 4,35 ,889 

-1,198 0,235 

Hayır 41 4,59 ,836 

 
1.İşletmenin politika ve 
amaçlarıyla uyumlu bir iç 
kontrol ve iç denetim 
sisteminin varlığının 
işletmenin yönetiminin 
etkinliğini artıracağını 
düşünüyorum. 
 

Evet 37 4,811 ,3971 

2,244 0,029 

Hayır 41 4,366 1,1991 

 
14.İç denetim ve iç kontrol 
sistemlerinin, kurumsal 
yönetim sürecinin diğer 
katılımcıları (yönetim kurulu, 
denetim kurulu ve dış 
denetim) arasında iş birliği 
(eşgüdümü) sağlayacağını 
düşünüyorum. 
 

Evet 37 4,41 ,725 

1,103 0,274 

Hayır 41 4,15 1,295 

 

Tablo 35’de şirketlerin belirtilen ifadelerle ilgili, iç denetim birimine sahip 

olma durumuna göre katılım derecelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koyan anova sonucu ile Art.ort. ve s.s. değerleri yer almaktadır. Tablo 20’de 

şirketlerin iç denetim birimine sahip olma durumu ile yönetimin etkinliğine ilişkin 

ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına ilişkin anova sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık tespit edilen ifadeler olduğu gibi (p<0,05) tespit edilemeyen 

ifadeler olduğu da görülmektedir. (p>0,05) 
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‘‘İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol ve iç denetim 

sisteminin varlığının işletmenin yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum.’’ 

ifadesine ait p=0,029<0,05 olduğundan anlamlı bir fark tespit edilmiştir. 

Genel olarak aritmetik ortalamalara bakıldığında iç denetim birimine sahip 

olan şirketler ifadelere düşük düzeyde katılırken, sahip olmayanlar yüksek düzeyde 

katılmışlardır. 3 tane olan iç denetim ifadelerine baktığımızda 1 ifade dışında  evet 

cevabına olan katılıma ait aritmetik ortalamalar daha yüksek görünmekteyken hayır 

cevabına olan katılımların aritmetik ortalamaları daha düşük düzeyde kalmıştır. Buda 

iç denetim birimi olan şirketlerde ifadelerin yönetimin etkinliğini ortaya çıkarmaya 

çalışarak yöneticilerin bu konuda bilinçli olduğunu göstermektedir. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Araştırmaya katılan şirketlerin %38’i Gaziantep ilinde %32’si 

Kahramanmaraş ilinde ve %30’u Malatya  ilinde yer almaktadır. Bu şirketlerin 

%51’i Anonim Şirket %48’i Limited Şirket ve %1’i Komandit Şirkettir. Bu 

işletmelerin %50,6’sı Ticaret %39,2’si Üretim ve %10,1’i Hizmet işletmesidir. 

İşletmelerin faaliyet yıllarına bakıldığında en çok 12 ve üzeri yıllık işletmeler %41.8, 

ardından 8-11 yıllık işletmeler %31.6, %16.5 ile 4-7 yıllık işletmeler ve %10.1 ile en 

az 0-3 yıllık işletmelerin araştırmamıza katıldığı belirlenmiştir. Bu işletmelerin 

%36,7’si 25-50 arası çalışana, %22,8’i 25’den az çalışana %17,7’si 101-250 arası 

çalışana, %16,5’i 250 ve üzeri çalışana %6,3’ü ise 51-100 arası çalışana sahiptir. 

Araştırmaya katılan şirketlerin yöneticileri %74,7’si şirketlerinde etkin bir iç 

kontrol sistemi varlığını onaylarken %25,3’ü etkin bir iç kontrol istemine sahip 

olmadıklarını belirtmişlerdir. Etkin bir iç kontrol sistemi bulundurmayan işletmelerin 

%25i bunu ‘İç kontrol basit anlamda muhasebe- finansman birimi tarafından 

yapılmaktadır.’ şeklinde bir iddiada bulunmakta,%20’si ‘Bu konuda herhangi bir 

yasal zorunluluk bulunmadığı için yapmıyoruz.’ şeklinde bir cevap vermekte, %45’i 

‘İç kontrol sisteminin oluşturmak oldukça maliyetli bir süreçtir.’ Şeklinde düşünerek 

maliyetin bu birimin etkin çalışamama nedeni olduğunu ileri sürmektedir. Etkin iç 

kontrole sahip olmayan işletmelerin %45’i ‘İç kontrol sistemi için eğitimli 

personelimiz bulunmamaktadır.’ derken %15’i ‘İşletme için gerekli bir sistem 

olduğunu düşünmüyoruz.’ şeklinde bir cevap vermiştir. Bu durumda en bilinçsiz olan 

grup etkin iç kontrole sahip olmamakla kalmayı %15 gibi bir oranla işletme için 

bunu gerek görmemekte ve işletmenin muhtemelen gelecekte yaşayacağı risklerin 

çoğundan habersiz bir şekilde sadece günü kurtarmak amacıyla faaliyetlerini devam 

ettirmektedir. Bu şekildeki işletmelerin sürekliliği ciddi bir tehlike altında olabilir. 

İç kontrol sistemine sahip olmayan işletmelerin yöneticilerinin %50’sinin 

yakın gelecekte iç kontrol sisteminin işletmelerde oluşturulacağı yönündeki fikri 

yöneticilerin iç kontrol sistemi kurarak elde edecekleri avantajların farkına 

vardıklarını göstermektedir. 
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Araştırmamıza katılan şirketler incelendiğinde 68’i Bağımsız Dış Denetim, 

%53’ü YMM tarafından yapılan vergi denetimi, %37’si Bilgi Sistemleri Denetimi, 

%18’i Kalite ve ISO denetimleri, %11’i Özel Amaçlı Denetimler %8’i Usulsüzlük 

Denetimi ve %3’ü Diğer Denetimleri yaptırıyor olması şirketlerin birçoğunun aktif 

toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası’na veya yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve 

üstü Türk Lirasına ard arda iki dönem sahip olduğu düşünülmektedir. Ve yine aynı 

zamanda vergi denetimi de hala bu kadar büyük bir oranda yapılırken amaçlanan 

aslında işletmelerin denetim olgusuna vergisel boyutta bakmaya hala devam 

ettiklerini göstermektedir. 

Araştırmamıza katılan şirketlerin %47’si iç denetim birimi bulundururken 

%51’i bulundurmamakta ve %2’si oluşturmayı düşünmektedir. Bu durum hala iç 

denetime gerekli önemin verilmediğini göstermektedir. Halbuki iç kontrol tek başına 

işletmenin dayanağı olamayacağı gibi iç denetim etkin bir şekilde yapılmıyorsa iç 

kontrolde karşılaşılabilecek birçok sorun işletmenin sürekliliğini tehlikeye sokmakla 

kalmayacak işletmenin etkin ve verimsiz çalışmasına ortam hazırlayarak değerini ve 

itibarını kaybetmesine neden olabilecektir. 

İç denetim birimine sahip olan işletmeler (%47) %18’i 3 veya daha fazla iç 

denetçi, %15’i 1 tane iç denetçi, %14’ü de 2 tane iç denetçiyi bünyesinde 

bulundurmaktadır. 

Ankette yer alan sorularımız faktör analizinden sonra üç bölüme (iç kontrol, 

iç denetim, yönetimin etkinliği) ayrılmış ve bu üç bölüm için 6 farklı kategoride 

(işletmelerin faaliyet alanları, faaliyet süreleri, hukuki yapıları, iş gücü sayıları, etkin 

iç kontrol varlığı, iç denetim birimi varlığı) farklılık analizleri yapılmıştır.  

Şimdi sırasıyla analizleri incelersek işletmelerin faaliyet alanlarına göre elde 

ettiğimiz farklılık testleri sonucunda işletmelerin üretim, sanayi veya hizmet 

işletmeleri olmalarıyla ilgili iç kontrol, iç denetim ve etkinlik ifadelerimizin hiç 

birinde anlamlı bir farklılık görülmemektedir. 

Araştırmamıza katılan şirketlerin faaliyet yıllarına göre anket boyutlarını 

incelediğimizde ise her boyutta yer alan ifadelerin bir çoğunda anlamlı farklılıklar 
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tespit edilmektedir. Öncelikle iç kontrole ait ifadeleri incelediğimizde bu ifadelerden 

3 tanesi şirketlerinin faaliyet yıllarına göre farklılık göstermektedir. Buda bize 

şirketlerin faaliyet yılları değiştikçe iç kontrol ifadelerine katılımlarının da farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu ifadeler : 

• İşletmede çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde 

çalışanlar tarafından biliniyor. 

• İç kontrol sisteminin etkinliği yönetim tarafından sürekli olarak 

değerlendirilip gözlemleniyor. 

• İşletmede muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasını sağlayacak 

prosedürler yer alıyor. 

Faaliyet yıllarına göre şirketlerin iç denetim ifadelerine verdikleri cevaplarda 

da birçok ifadede anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu ifadeler : 

• İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 

doğrulanmış bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul 

ediliyor. 

• İşletmedeki iç denetim, organizasyondaki işlemleri ve faaliyetleri geliştiriyor 

ve işletmeye artı değer katıyor. 

• İç denetim, işletmelerde performans göstergesi olan girdi, çıktı, sonuç, 

verimlilik, etkinlik ve kalite unsurları üzerinde belirli bir etkiye sahip olup bu 

unsurların geliştirilmesi için önemli bir katkı veya destek sağlıyor. 

• İç denetim sistemi işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamada etkin bir rol 

üstleniyor. 

• İç denetim risk yönetiminde işletmeye katkı sağlıyor. 

• İç denetim hatalı ve hileli işlemleri önlenme ve ortaya çıkarma amacı taşıyor. 

• İç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp değerlendirerek yönetime 

objektif güvence veriyor. 

• İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve kontrol eden 

tarafından ayrı ayrı onay alıyor. 
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Yukarıda görüldüğü gibi faaliyet yılına göre incelenen işletmelerin iç denetim 

ifadelerine katılımları anlamlı bir farklılık gösterdiğinden iç denetim ifadelerinin 

yıllara göre işletmeler için farklı bir önem arz ettiği görülebilir. 

Faaliyet yıllarına göre bakmaya devam ettiğimiz ifadelerden yönetimin 

etkinlik değerlendirmesine ilişkin ifadeler için de anlamlı farklılıklar tespit edilen 

ifadeler aşağıda yer almaktadır. Bu ifadeler: 

• İşletme faaliyetlerinin denetimi ve raporlanması konusunda veri tabam 

oluşturulması ve bunun için gerekli teknolojik alt yapının hazırlanmasını 

gerekli buluyorum. 

• İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim sürecinin diğer 

katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu ve dış denetim) arasında iş 

birliği (eşgüdümü) sağlayacağını düşünüyorum. 

İşletmelerin hukuki yapısı ve anket ifadelerini incelediğimizde anket 

boyutlarının hiç birinde hukuki yapı ile ilgili bir farklılık tespit edilmemiştir. 

İşletmelerin çalışan sayıları ve ifadeleri incelediğimizde iç kontrol ifadeleri ve 

çalışan sayıları arasında bir farklılık tespit edilememişken iç denetim ve yönetimin 

etkinlik değerlendirmesine ilişkin bir ifade de anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Anlamlı farklılık tespit edilen iç denetim ifadesi ‘‘İç denetim hatalı ve hileli işlemleri 

önlenme ve ortaya çıkarma amacı taşıyor.’’ olurken yönetimin etkinliği ile çalışan 

sayısı arasında anlamlı bir farklılık tespit edilen ifade ‘‘İşletmenin politika ve 

amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin varlığının işletmenin 

yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum.’’ ifadesi olmuştur.  Buradan 

çalışan sayılarının yönetimin etkinliğine kattığı değerin anlaşılmasında farklılık 

gösterdiği ve farklılık gösterdiği ifadenin direk etkinlik-iç denetim-iç kontrol ifadesi 

olduğu dikkat çekmektedir. 

İşletmelerde etkin bir iç kontrol yapısının olup olmaması anket boyutlarının 

hiçbirinde anlamlı bir farklılık tespit edilmesine olanak sunmamıştır. Buda bize iç 

kontrol yapısının işletmenin iç kontrol, iç denetim ve yönetim etkinliğinin 
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değerlendirilmesi boyutunda farklılık görülemediğinden değerlendirme açısından bir 

bakış açısı yaratmamızı engellemiştir. 

Ancak işletmelerde iç denetim biriminin varlığı ile anket ifadelerine verilen 

cevaplardan iç kontrol faktörüne ait ifadelerde anlamlı bir fark tespit edilemezken iç 

denetim ve yönetimin etkinliğinin değerlendirilmesine ait faktörlerde anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. İç denetim biriminin varlığı ile anlamlı bir fark tespitinin 

yapıldığı iç denetim faktörüne ait ifadeler aşağıda yer almaktadır. Bunlar: 

• İç denetim birimlerince bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı denetlenip 

doğrulanmış bilgiler karar vericiler tarafından güvenilir bilgi olarak kabul 

ediliyor. 

• İç denetim şirkette etik değerlere uyum sağlıyor. 

• İç denetim, kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçüp değerlendirerek yönetime 

objektif güvence veriyor. 

• İşletmemizde yapılan kayıtlar, işlemi gerçekleştiren ve kontrol eden 

tarafından ayrı ayrı onay alıyor. 

İç denetim biriminin varlığı ile anlamlı bir farklılık tespit edilen yönetimin 

etkinliğinin değerlendirilmesine ait faktör ifadesi çalışan sayısında da anlamlı fark 

tespit edilmesine neden olan yönetimin etkinliğinin değerlendirilmesine ait olan 

‘‘İşletmenin politika ve amaçlarıyla uyumlu bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin 

varlığının işletmenin yönetiminin etkinliğini artıracağını düşünüyorum.’’ ifadesidir. 

Sonuç olarak işletmenin faaliyet yılları, çalışan sayısı ve iç denetim biriminin 

varlığına veya yokluğuna ait bilgilerle iç kontrol, iç denetim ve yönetimin 

etkinliğinin değerlendirilmesine ait 3 faktörden oluşan ölçeğimizde anlamlı 

farklılıklar tespit edilirken, işletmelerin faaliyet alanı, hukuki yapıları ve etkin bir iç 

kontrol yapısının varlığı veya yokluğuna ait ifadelerde ölçeğimizin hiçbir boyutunda 

hiçbir ifadede anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

Buradan yola çıkarak anketimize katılan işletmelerde faaliyet yılları, çalışan 

sayıları ve iç denetim birimlerini bünyelerinde barındırmaları işletmeler in 

ölçeğimize ait ifadelerinde farklılık yarattığını göstermektedir. İşletmeler aslında 
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faaliyet yılları değiştikçe iç kontrolde, iç denetimde ve etkinlik konusunda 

farklılaşmışlardır. Yine çalışan sayıları değiştiğinde iç denetim ve etkinlik boyutunda 

işletmelerde farklılıklar olmuştur. Ve iç denetim biriminin varlığının boyutu da iç 

denetim ve etkinlik boyutunda işletmelerde farklılık tespitine ortam hazırlamıştır. 

Genel olarak anket sonuçlarını yorumladığımızda ölçeğimizi uyguladığımız 

üç bölgede etkin bir iç kontrole sahip olan firmaların oranı %74,7 iken bu şirketlerin 

iç denetim birimi bulundurma oranı %47 olarak görülmektedir. İç kontrolün 

varlığının iç denetimin varlığına oranla daha yüksek olması ve iç denetim 

birimlerinin şirketlerin %50’sinde dahi olmaması ne kadar dikkat çekse de anketi 

uyguladığımız bölgeler ve bu bölgelerdeki işletmelerin büyüklüğü açısından 

düşünüldüğünde beklenenden daha yüksek oranda sonuçların elde edilmesi olumlu 

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Anketin uygulanmasında 79 şirket ile 

çalışmak analiz için bir engel teşkil etmese de analizi 95 şirketle ile yapmaya 

çalıştığımızda karşılaştığımız şirketlerin bir kısmında iç kontrol sistemine ve iç 

denetim sistemine ait hiçbir çalışma yapılmadığı ve bu sistemlerin öneminin tam 

anlamıyla farkında olmayan işletme yöneticilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Anket 

ifadelerinin az sayıda seçilmesi ve biraz daha genel anlamlar ifade etmesi şirketlerin 

ankete katılımlarında kolaylık sağlamış olsa da daha ayrıntılı sorular analizler için 

daha kesin sonuçlar elde etmeye imkan sağlayacaktır.  

Ancak bu sistemleri yeni fark eden işletmeler açısından soruların azlığı ve 

genelliği işletmelerden daha kolay sonuç alma konusunda yapılacak diğer 

araştırmalarda da kolaylık sağlayacaktır. Ölçeğimizi uyguladığımız işletmeler iç 

kontrol açısından daha bilgili ve duyarlı olmalarına rağmen iç denetim konusuna 

yeterli düzeyde önem vermemektedirler. Bunun sebebi işletme yönetimlerinin her ne 

kadar etkin olsa da iç kontrolü denetleyen bir iç denetim sisteminin kurulmasının 

işletmeler açısından hayati bir önem taşındığının farkında olmadıklarını 

göstermektedir. Ancak buna rağmen analiz sonuçlarında işletmeler etkin bir iç 

kontrol sistemi ve iç denetim biriminin varlığında yönetimin daha etkin çalışacağının 

farkında olduklarını belirtmişlerdir. Burada dikkat çeken gerekli bilgiye ve yetkiye 

sahip olan işletmelerin bu sistemleri faaliyete geçirme konusunda çekimser 

davranıyor olmalarıdır.  Aynı zamanda yönetimin etkinliğine sadece iç kontrol ve iç 



152 
 

denetim sisteminin birlikteliğinin değer katmayacağı anlaşılmıştır. İşletmeler 

günümüzde iç kontrol-kurumsal yönetim birlikteliği, iç denetim-sürekli denetim 

birlikteliği ve teknolojinin iç kontrolün ve iç denetimin her aşamasında var olması 

gerektiğinin önemini fark ederek faaliyetlerine yön vermektedirler. Ve bu şekilde 

yönetilen işletmelerde iç kontrol ve iç denetim sistemleri ile yürütülen faaliyetler 

daha etkin bir şekilde yönetilen işletmelerin oluşmasına imkan sağlamakla 

kalmayacak aynı zamanda sürdürülebilir bir katma değer yaratılmasında büyük önem 

taşıyacaktır.  
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